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یسوط اروح  / درم 74دازآ 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / يور یمن  دای  119زا 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هناورپ رپ  زا  رپ  هکرب يا  ... 209

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com
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هرامش 80 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 80

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

يرهاط دومحم  دیس  / زاین تسد 

(1) زاین تسد 

يرهاط دومحم  دیس 

! اراگدرورپ

رطاخ هب  ات  نکن ، مک  مدرم ، شیپ  زاین ، راهظا  اب  ار  مشزرا  امرف و  ظفح  مدرم  ناـیم  رد  ار  میوربآ  تسرف و  دورد  وا  ِلآ  دـمحم و  رب 
، شـشخب مدع  ندیـشخب و  هک  یلاح  رد  مبلطن ؛ اطع  تتـسپ  ناگدـیرفآ  زا  هدرک ، زارد  زاین  تسد  تناراوخ ، يزور  يوس  هب  مزاین ،

.تسوت تسد  هب  اهنت 

! اراگدرورپ

ارم ایند ، قرب  قرز و  هب  تبسن  يزرودهز  هطساو  هب  امرف و  اطع  تتدابع  ماجنا  يارب  یتسردنت  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب 
! امرف اطع  لادتعا  هارمه  هب  یعَرَو  لمع و  هارمه  هب  یملع  ارم  نک و  تیانع  هدوسآ  يرطاخ 

! اراگدرورپ

.امرف ریخ  هب  متخ  تدوخ  وفع  تمعن  هب  ار  متبقاع 

.امرفم يدیماان  هب  لیدبت  تتمحر  تفایرد  رد  ار  مدیما 

.نادرگ هتسیاش  وکین و  ار  ملامعا  لاوحا ، مامت  رد  زاس و  راومه  میارب  ار  تا  يدونشخ  هب  ندیسر  ياه  هار 
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.هیداجس هفیحص  متسیب  ياعد  زا  دازآ  تشادرب  - . 1
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! اراگدرورپ

لوغـشم تا  یگدنب  هب  ارم  ایند ، رذگدوز  تلهم  رد  نک و  مرادـیب  دوخ ، دای  اب  تلفغ ، تاقوا  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب 
.امرف اطع  نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  لماک  ریخ  هد و  رارق  ناسآ  راومه و  یهار  رد  وت ، هب  تبحم  هطساو  هب  رادب و 

! اراگدرورپ

ییاهر منهج  باذـع  زا  تتمحر  قح  هب  امرف و  تیانع  هنـسح  ترخآ ، رد  مه  ایند و  رد  مه  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب 
! شخب نام 

یناهبزور یلع  دمحم  / هناگی نابرهم 

(1) هناگی نابرهم 

یناهبزور یلع  دمحم 

.قلخ مامت  رب  وت  يرترب  نامه  هب  وت ، ياه  هدیرفآ  شنرک  مامت  زا  رترب  هوکشاب و  یشیاتس  نم ، راگدرورپ  يا  ار  وت  منک  یم  شیاتس 

تناگدـنب و زا  ناگتـشذگ  رب  اـم و  رب  ار  تغیرد  یب  ياـه  ناـسحا  رامـش و  یب  ياـه  تـمعن  هـک  تسازـس  ار  وـت  اـهنت  اـنث  دـمح و 
رب وت  لازیال  ملع  هک  یتادوجوم  مامت  زا  رتشیب  يدـیرفآ و  هک  ایـشا  مامت  زا  رت  نوزف  ییانث  دـمح و  يدومرف ؛ اطع  اـهنآ  ناگدـنامزاب 

.دوش زاس  همغن  ناهج  رد  زیخاتسر  زور  ات  دبا و  ات  هتسویپ  هک  نانچ  نآ  دراد ؛ هطاحا  اهنآ 

رب دنک و  نومنهر  وت  وفع  تمحر و  شیاشخب و  ماقم  هب  ار  ام  هک  یشیاتس  .دجنگن  نامز  رد  دیاین و  رامـش  رد  هک  نارک  یب  يدمح 
.وت برق  تشهب  يوس  هب  راوهار  دشاب  یبکرم  ددرگ و  وت  يدونشخ  بجوم  .دزاس  راوتسا  وت  تیدوبع  تعاط و 

زا ناـمدرادزاب  وت ؛ یگدـنب  رد  دـشاب  ناـمرگیرای  دـنک و  نمیا  وت  مشخ  بضغ و  زا  دراد و  ظوفحم  وـت  باذـع  زا  ار  اـم  هک  ییاـنث 
.میروآ اج  هب  دیاب  هک  یفیاظو  رب  تسا و  نام  هدهع  رب  هک  یقوقح  يادا  رب  ار  ام  دنک  کمک  وت و  ینامرفان 
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نانمشد اب  داهج  رد  هک  ینادهاجم  فص  رد  دنادرگ و  وت  هاگرد  يایلوا  نادنمتداعس و  زا  ار  ام  هک  یشیاتس  منک ؛ یم  شیاتس  ار  وت 
یلو و انامه  هک  دـنک  یم  شون  وت  هناگی  ینابرهم  اـهتنم و  یب  لـضف  زا  ملاـع  ماـمت  .دروآ  باـسح  دـنا ، هدیـشچ  تداهـش  دهـش  وت 

.يا هدوتس  یتسرپرس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / منرت لصف 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

! ما هدمآ  منرت  لصف  زاغآ  هب 

! ینامسآ ياه  همزمز  هراونشج  هب 

، نامسآ .دوش  یم  هراشا  رون  روضح و  تمس  هب  میاه  تسد  .تسین  ندنام  يارب  یلاجم  .مزادنا  یم  گنچ  نامـسآ ، هتفرگ  هرهچ  رب 
، دنوش یم  سفق  اه  كاخ  .دننک  مریگنیمز  دنچیپب و  میاهاپ  رب  ات  دنوش  یم  ینامسیر  ناهانگ ، .دوش  یم  مندیشک  شوغآ  رد  يایهم 

.زاورپ زا  منتشاد  هگن  يارب 

ندش مشچ  يارب  هک  دنزب  قرو  ار  دوخ  دیاب  تیاهن ، یب  هب  ندش  راپـسهر  يارب  هک  تسا  یگدنز  دودحم  ياه  هظحل  دـلوتم  ناسنا ،
! نازرل ندیسر ، يارب  ار  شیاهاپ  دنیب و  هاتوک  ندش  نامسآ  يارب  ار  شیاه  تسد  دنیب و  ریقح  ار  دوخ  دیابن 

.دشاب باریس  رون  زا  دوش و  دلوتم  هرابود  هک  دیاب  ناسنا 

راپسهر نیریـش ، یندیـسر  گرزب و  يریدقت  تمـس  هب  ما ، یتسه  مامت  یهلا ! .تسا  قشع  لاصتا ، هقلح  راگدرورپ ، اب  تاقالم  يارب 
.تسا

نم ناوناز  زا  ار  ناوت  تسا و  هدـیمخ  ناهانگ  ار  مرمک  .اه  نتـسناوتن  اه و  نتـساوخ  زا  يراب  هلوک  اب  مناوتان ؛ يا  هدـنب  اراـگدرورپ !
.تسا هتفرگ 

دنوادخ يا  مشونب  رون  باتفآ ، هساک  زا  مربب و  الاب  ار  میاه  تسد  هک  دیاب  .متـسه  وت  فطل  زا  يا  هعرج  جاتحم  هشیمه ، زا  رت  هنـشت 
! اه ینابرهم 

وت نم و  ياه  هلصاف  دوشن  نیچرپ  شاک 

! هدنام وسنآ  ما  همین  فرط و  نیا  ما  همین 

دزیر یم  نش  هناش  رب  هک  تسایرد  ِمغ 

هدنام وشاج  هنیس  رب  هک  تسا  درد  سح 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ رون يا  یهلا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

رونلا هّللا  مسب 

رونلا رونلا  هّللا  مسب 

! دورس نیرتابیز  يا  یهلا 

! تباجا هزاورد  تنامسآ ، يا 

.یشیاتس هتسیاش  وت  اهنت  هک  میاتس  یم  ار  وت 

.یتسه تاوعدلا » بیجم   » هک مناوخ  یم  ار  وت 

.تسابیز یگدنز  وت ، ياه  ینابرهم  رتچ  ریز  هک  منز  یم  هرگ  وت  نامسآ  هب  ار  میاه  تسد 

! دوبعم هناگی  يا 

! دشاب راشرس  وت  مان  رطع  زا  هک  ینابز  اشوخ 

! تس يراج  نآ  رد  وت  مان  توالت  ياه  هفوکش  هک  یناهد  اشوخ 

! دوش یم  دنلب  وت  توکلم  میرح  ات  هک  یتسد  اشوخ 

! دنک وجو  تسج  ار  وت  اعد ، زبس  ياه  هنزور  زا  هک  یمشچ  اشوخ 

« مغلا ّمهلا و  جراف  ای  »

! قشع يا 

! اتمه یب  نابرهم  يا 

! دنک مرود  وت  زا  اه  هثداح  هک  دابم 

! دشابن یهار  تکاپ  نامسآ  هب  ار  میاه  هناش  هک  دابم 

! دنریگب مبلق  زا  ار  ییانشور  دنشکب و  مبلق  رب  لاگنچ  اه ، یکیرات  هک  دابم 
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! دنرب ورف  دوخ  رد  ارم  دننک و  زاب  ناهد  ناهانگ ، هک  دابم 

! ایادخ

، تسا زاب  وت  يانغتسا  ياه  هزاورد  ات  هک  ییاه  تسد  تمرح  هب 
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، تسا زیربل  اعد  راشبآ  ِلالز  زا  هک  ییاه  مشچ  تمرح  هب 

، تسا هدنکارپ  ما  هداجس  رد  ار  تشهب  رطع  هک  ییاه  هظحل  تمرح  هب 

دننک یم  یبات  یب  لاصو  هب  ندیسر  يارب  دنخرچ و  یم  وت  قوش  هب  هک  ییاه  هیناث  تمرح  هب 

لاب هب  ار  يدازآ  سح  تیاه ، ینابرهم  نامـسآ  رد  دـنیاس و  یم  لاب  ار  قشع  رهـش  تفه  هک  ییاهوتـسرپ  لاـب  تعـسو  تمرح  هب  و 
! ناسرب تدوخ  هب  ارم  دنزیر ، یم  ناشیاه 

! تاوعدلا بیجم  ای  یهلا 

؛ تسا هدوب  وت  اب  هک  يزاغآ  هب  مشوخ 

! دشاب وت  يارب  هک  ینایاپ  هب  اشوخ 

یناهبزور یلع  دمحم  / وت دای  ولألت 

یناهبزور یلع  دمحم 

رد بش ، زور و  هک  نیمز  نیا  بیرغ و  نادرگرـس و  ياهربا  نیا  توکـس ، رد  هدـش  اهر  ریوک  نیا  لحاس ، باـت  یب  ياـه  جوم  نیا 
؟ دننک یم  يرارق  یب  ار  شوغآ  مادک  دنا !؟ یلیل  مادک  نونجم  دنک ، یم  عامس  تسدرود  هرایس  رازه  لفحم 

هدرک ناشیرپ  ار  نیمز  نونجم  ياهدـیب  هک  تسوت  دای  نیا  تسا و  هداد  نایناهج  تسد  هب  بان  بارـش  زا  یماج  هک  تسوت  ماـن  نیا 
.تسا

هدرک اپ  هب  اغوغ  نیمز ، هعموص  رد  هک  تسوت  دای  ولألت  دنک و  یم  دوعق  مایق و  تیوس  هب  رارق ، یب  ناگراتـس  زا  هک  تسا  رون  ناراب 
.دهد یم  شپت  اه  ضبن  هب  وت  دای  شورس  دنور و  یم  هدجس  وت  يوس  هب  لد  دجسم  رد  اه  بلق  .تسا 

.دنشخرچ رد  وت  يوجو  تسج  هب  میلقا ، تفه  ياه  هیاس  دننک و  یم  يرارق  یب  وت  دای  مره  زا  اه  هلعش 

ندش لفاغ  قحز  ار  نشور  ناج  نکمم  تسین 

باوخ هب  دنیب  نارک  یب  طیحم  نشور  هرطق 

تانئاک ياورنامرف  دش  لقع  ياج  قشع 

باوخ هب  دنیب  نامسآ  ار  یگدوسآ  نیا  زا  دعب 
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.تسوت يازفا  حور  دای  ناشفا  کشم  باتفآ ، هتشگ و  وت  غیرد  یب  تمحر  رهم و  زا  ناشفا  تسد  ملاع ،

.دننک یم  عوشخ  ار  وت  تمظع  دنا و  هتسب  تماق  نیمز  هداجس  رب  اه  هوک 

.تسا هتشگ  شوهدم  تدای  رطع  زا  تایح  هرذ  هرذ  تسوت و  هاگن  منرت  هنشت  ناراب ،

؟ دنروآ مان  وت  زا  هنوگچ  ییوت ؟ ناشهاگ  هلبق  هک  يرجاهم  ياه  هدنرپ  دننک  ادص  ار  وت  اجک 

! تسوت دای  يابرلد  ياه  هدرپ  تایح ، هنحص  زیگنا  لایخ  یقیسوم  تسوت ! ياه  مان  تانئاک ، مامت 

ییاضر ناراب  / وت يوپهر 

ییاضر ناراب 

ار وت  منک  انمت  هک  لد  يا ز  هتفر  یک 

ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن  يا  هدوب  یک 

روضح بلاط  موش  هک  يا  هدرکن  تبیغ 

ار وت  منک  ادیوه  هک  يا  هتشگن  ناهنپ 

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

! ایادخ راب 

هاگ اما  يدوب ؛ نم  اب  یـسفن  ره  رد  .يا  هتـشاذگن  میاـهنت  يا و  هتـشگن  رود  نم  زا  زگره  هک  مراد  نیقی  مراگدـیرفآ و  هناـگی  ییوت 
ِحور هک  تمتـشادنپ  یم  رود  نانچ  نم و  هب  يا  هدوب  کـیدزن  .تسا  هدوبن  چـیه  ناـمنایم  زگره  ییوگ  هک  ما  هدرب  تداـی  زا  ناـنچ 

.دنز یم  زاب  رس  وت  تمس  هب  ندمآ  زا  میوج  هناهب  هتسخ و 

! اهلا راب 

یهایـس رد  میاهوم ، زا  راـت  ره  رد  مناتـشگنا ، ناـیم  مهبم  طوطخ  رد  تسوت ، زا  ناـشن  مدوجو  دـنب  دـنب  رد  هک  تمنیب  یمن  هنوگچ 
.مبلق زیلهد  هب  زیلهد  رد  منامشچ و  کمدرم 

! ادوبعم
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« ِهَفاسَملا ُبیرَق  َکَیلِإ  َلِحاّرلا  َّنَأ  َو  : » هک ما  هدینش 

« .تسا کیدزن  شهار  وت ، يوس  هب  يوپهر  »: 

.تفای مهاوخ  مزیخرب ، تیوجو  تسج  هب  هک  رگا  و  نم ، هب  یکیدزن 

هبترم رازه  رازه  هچرگا  تشذگ و  وت  زا  تلفغ  یلصاح و  یب  هب  تفر ، رمع  زا  هک  همه  نیا  هچرگا  مزیخ ، اپ  هب  ات  نک  ما  يرای  سپ 
، وت يارب  دشاب ، وت  ِدای  اب  ما  هظحل  هظحل  نیا ، زا  دعب  هک  وت  اب  مدنب  یم  يدهع  اما  ار ، وت  ینامسآ  يادن  مدرپسن  شوگ  ما و  يدناوخ 

.وت هار  رد 
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نابز شوخ  هیطع  / وت دای 

نابز شوخ  هیطع 

، تسا هدید  مخز  ملد  مجح  مامت  .رت  یناگدید  اب  میوگ  یم  لددرد  وت  اب  هاگرحس  هک  منم  نیا 

.شاب مروبص  گنس  اراگدرورپ !

نآ يدـیلپ ؛ یتشز و  هنوگ  ره  زا  ینادرگ  هزیکاپ  ارم  ات  تسا  دـنلب  تیوس  هب  میاـعد  تسد  .هد  زاورپ  ملد  يوس  هب  ار  دـیما  نارتوبک 
، تقفـش ربا  راذگب  هدرک ؛ شومارف  ار  تتمحر  ناراب  مناج  هنـشت  ریوک  .تسین  ادخ  زا  ریغ  هک  اجنآ  مدنهد ، هار  كالفا  هب  هک  نانچ 

.دنکشب ار  مسلط  نیا 

رد دراـب و  یمن  یناراـب  دزو و  یمن  یمیـسن  نآ  رب  هک  یکاـخ  نوچمه  موش ؛ یم  ریقح  دوش ، یم  بش  وت ، زا  مرود  یتقو  ادـنوادخ !
.دشخرد یمن  يا  هراتس  شرس  رب  دیور و  یمن  یلگ  نآ 

یم هنخر  مناج  رد  یقیمع  یهایـس  نوچ  هدرکان ، هدرک و  ناهانگ  سوباک  موش و  یم  كاخ  دوخ  مغ  رد  مرود و  وت  زا  .مرود  وت  زا 
«. ُبُولُقلا ُِّنئَمْطَت    ِ هّللا ِرْکِِذب  الَأ  « ؛ نایناهج راگدرورپ  يا  وت  دای  وت و  مان  زج  دنک ؛ یمن  ممارآ  زیچ  چیه  .دنک 

.تسا دنلب  تتواخس  يوس  هب  هنادنمدرد  هناجاتحم و  هک  مرگن  یم  میاه  تسد  هب 

مامت يارب  دـنراد و  یگدرم  گنر  هک  یناگدـنز  مامت  يارب  روجنر ، یحور  اب  یتسه ، قشع و  رـسارس  ناـهج  نیا  رد  اـجنیا ، کـنیا 
هب ار  تتمحر  ناراب  میرگ ؛ یم  درد  ناغف و  هب  شیوخ ، مامتان  تراقح  رد  مدوخ  يارب  ناشنیرتریقح و  ات  نانآ  نیرتالاو  زا  ناگدـنب 

.نادرگب مدق  تباث  یکین  قح و  هار  رد  ار  ام  نابرهم ! يا  .تسا  سدقم  وت  تمحر  ناراب  نارابب ؛ مدنمدرد  ناج 

يرهاط دومحم  دیس  / رادید ياوه  هب 

يرهاط دومحم  دیس 

! ایادخ

تمعن رب  میتخانـش و  ار  اهنآ  هک  ییاـه  تمعن  رب  يدومرف ؛ ناـمیاطع  هک  یناـیاپ  یب  هوبنا و  ياـه  تمعن  رب  مییوگ  یم  ساپـس  ار  وت 
.دش میهاوخن  اهنآ  ياسانش  زین  رمع  نایاپ  ات  اَسب  هچ  هک  ییاه 
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! ایادخ

.دیسر دهاوخن  نامنهذ  هب  زگره  هک  ییاه  تمعن  درک و  روطخ  نام  هشیدنا  رب  هک  ییاه  تمعن  رکش ؛ تیاه  تمعن  همه  رب  ار  وت 

! اراگدرورپ

یم ار  وت  تشهب  هدرب و  رتارف  ار  شیوخ  تمه  زین  یهورگ  دنـشیوخ ، يایند  هشیدـنا  رد  اهنت  هک  تسا  زیچان  نانچ  ناشتمه  یهورگ 
.دنا هدش  لوغشم  وت  هب  هدرک و  اهر  ترخآ  ایند و  تاقلعت  زا  لد  تلامج ، رادید  ياوه  هب  هک  دننایمدآ  زا  یکدنا  اما  دنبلط ؛

! ایادخ

: میوگ نینچ  نانآ ، اب  اون  مه  ات  هد  رارق  تناگدنب  نیرتهب  نیا  هرمز  رد  ارم 

یهاوخ هچ  هک  تمایق  هب  مدننکب  ّریخم  رگا  »

« ار امش  سودرف  تمعن  همه  ار و  ام  تسود 

! لاوز یب  غورف  يا  اهتنمان و  تمحر  يا  نایاپ ، یب  رهم  يا 

.تسا زیگنا  طاشن  شخبرورس و  هچ  تمان  ندناوخ 

!؟ دورن ترضحَم  زا  رورسم ، نامداش و  دوش و  دراو  تروضح  هب  هتسکش  نیگمغ و  یبلق  اب  هک  تسیک 

!؟ دنزن هقلح  شنامشچ  رد  قوش  کشا  اعد ، نایاپ  رد  دنیشنب و  زاین  زار و  هب  وت  اب  دولآ ، کشا  ینامشچ  اب  هک  تسیک 

!؟ یناشنن ار  دنخبل  يابیز  شقن  شنابل  رب  دناوخب و  ار  وت  هتفرگ ، يا  هرهچ  اب  هک  تسیک 

! نم دوبعم 

یهت يزیچان و  یکچوک و  راوازس  هک  هنوگ  نآ  هن  تسوت ؛ مَرَک  دوج و  ییایربک و  یگرزب و  راوازـس  هک  نک  راتفر  هنوگ  نآ  نم  اب 
.تسا نم  یتسد 

! اتمه یب  هناگی  يا 

!؟ يا هداد  شتسد  هب  ار  هبوت » ریسکا   » هک يا  هدنب  دراد  مغ  هچ  یتشاذگ ؛ زاب  هراومه  ار  هبوت »  » ِرد هک  ساپس  ار  وت 

! اراگدرورپ

، مناوتن نم  یلو  دشاب ، هدروآ  تسد  هب  ار  لد  نارازه  شیوخ  نابیاس  اب  وا  هک  دنامن  رتمک  ربونـص »  » تخرد زا  مردق  ات  نک  ما  يرای 
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.مرواین تسد  هب  زین  ار  لد  کی  یتح 
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ار لد  دص  دروآ  تسد  هب  یتسد  یهت  اب  ربونص  »

« ییآ یمن  لد  کی  هدهع  زا  نورب  اورپ  یب  وت 

! اتکی قلاخ  يا  اتمه و  یب  يابیز  يا 

هب هاگن  هک  ابیز » یلگ  هخاش   » هب منک  ادتقا  مهاوخ  یم 

؛ تساه لد  شخب  يداش  اه و  مغ  هدنیادز  وا ،

یم نیشن  مه  ام  اب  دنک و  یم  نامهاگن  هکنآ  ره  بلق  رد  میناشنب  ینامداش  شمارآ و  میشاب و  هنوگ  نیا  زین  ام  رگا  ناملاح  هب  اشوخ 
.دوش

لُگ هخاش  کی  نوچ  هک  يزور  اشوخ  »

میرآرد نارامیب  بلق  زا  یمغ 

یتسه گنن  زا  رود  هب  هناورپ  وچ 

« میرآرب ناقاتشم  يوک  رد  يرس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ تمحر راس  هیاس  رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

! یهانتیال ِلازیال  يا 

.ما یگشیمه  هودنا  دوش ، رتسکاخ  ات  هاوخب 

.دفاکشب ار  مدوجو  ياه  یکیرات  دور و  الاب  تتباجا  نامسآ  ات  میاه  تسد  ات  هاوخب 

.ددرگ كاپ  یهاگنابش ، ناراب  لسغ  ریز  ما ، هتفرگ  كاخ  ياه  هناش  ات  هاوخب 

.مهاوخب نم  ات  نک  ما  يرای  یهاوخ ؛ یم  وت  میوگ ؟ یم  هچ  هآ !

.دنک مباریس  نامسآ ، یبآ  ماج  زا  دربب و  الاب  رون  ياه  هلپ  ات  ارم  تدای ، ات  نک  ما  يرای  .تسوت  هب  مندیسر  نیتملا  لبح  وت  دای  یهلا !

! شیاین اعد و  هدوشگ  ياه  هزاورد  رب  ما  هداتسیا 
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! مناچیپب دکار  ياه  بش  نت  رب  ار  مدایرف  ات  ما  هداتسیا 

.مشاب هتشاد  میاه  لاب  ریز  ار  ینامسآ  مشاب و  لالز  يراج ، ياهدور  لثم  ات  ما  هداتسیا 

.منک رپ  رون  هعرج  هعرج  باتفآ و  ياه  هدنخ  زا  ار  مراب  هلوک  ات  ما  هدرک  مزج  مزع  هرابود  .تسا  یلاخ  مراب  هلوک  یهلا !

! شا یبآ  تعسو  مامت  اب  مهد ، اج  نآ ، رد  ار  نامسآ  مامت  ات  ما  هتشادرب  نیمز  زا  ار  مراب  هلوک 

: هک دشاب  منابز  درو  هشیمه  دوش و  يراج  منت  رد  تیاضر  هک  مشاب  بوخ  ردق  نآ  مهاوخ  یم 
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هِد یسانش  قح  رون  ار  مشچ  »

هِد یسانش  قح  شوه  ار  شوگ 

ییوج قح  يوجو  تسج  ار  بلق 

هِد ینامسآ  قزر  ار  حور 

دیاش یم  هچنآ  دیاب ، یم  هچنآ 

« هِد یناد  هچنآ  مینادن ، ام 

!؟ تاجاحلا یضاق  تسا و  تاجرّدلا  عفار  هک  دشابن  نینچ  ارچ 

هداز یقت  هبیط  / مراد یمنرب  كاخ  زا  رس 

هداز یقت  هبیط 

.وت تاذ  قلطم  زج  تسین  زیچ  چیه  هک  .ضحم  تیدبا  رد  موش  اهر  ینت  .ملسگب  شیوخ  دوجو  دنب  دنب  زا  دیاب 

ضحم تینارون  .يریگرب  رد  ارم  ات  مراد  یمنرب  تلـالج  نامـسآ  زا  مشچ  .منکب  كاـخ  زا  لد  اـت  مراد  یمنرب  كاـخ  زا  رـس  یهلا ،
.نابرهم میرک  يا  ناباتب ، نم  رب  ار  شیوخ 

ار یـسک  وت  زج  هک  مروآ  هاگرد  مادـک  هب  ور  .تسین  ییاوأم  ارم  وت  نما  میرح  زج  هک  اشگب  میور  هب  ار  تا  هعـساو  تمحر  ياهرد 
!؟ منک بلط  وت  زا  ریغ  هب  ار  هک  يا ؛ همه  بولطم  وت  اهنت  هک  منک  شتسرپ  ار  یسک  هچ  مسانش ؟ یمن 

.مرادید ياه  هظحل  هنشت  هک  روآ  ششوج  هب  منورد  رد  ار  شیاین  ياه  همشچرس  اراگدرورپ !

.مروآ یمن  بات  ار  هدولآ  ِنَم  نیا  هک  نادرگمزاب  شیوخ  هب  ارم  يرت ، کیدزن  نم  هب  کیدزن  ره  زا  هک  يا 

.نادرگ مارآ  توفع  ریذپ  هبوت  ياه  هیآ  هب  ار  منورد  هتفشآ  لایخ  ایادخ ،

هب هک  جاتحم  یلاخ و  ياـه  تسد  زج  مرادـن  زیچ  چـیه  منیب  یم  منک ، یم  هاـگن  ترهم  نامـسآ  هب  میاـشگ و  یم  مشچ  هک  زور  ره 
.دوش دنلب  وت  هاگرد 

.مناج دنب  رد  هک  منآ  زا  هدنمرش  یهلا ،

ماک رد  هتشگ  قرغ  نیا  دناوت  یم  هک  تسوت  رگ  تاجن  ياه  تسد  اهنت  درب و  یم  شیوخ  ماک  رد  ارم  یتسین  تلفغ و  ياه  بادرگ 
.منک یم  همزمز  ما و  هتسشن  زاورپ  يوزرآ  رد  ناس  هدنرپ  مرب و  یم  رس  هب  نت  مان  هب  یسفق  رد  .دهد  ییاهر  ار  اه  سوه 
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كاخ ملاع  زا  مَِین  متوکلم  غاب  غرم  »

« مندب زا  دنا  هتخاس  یسفق  يزور  دنچ 

هدـنامرد و .ناگدـنامرد  روای  ییوت  اهنت  هک  میوج  یم  يراـی  وت  زا  زاـب  مناوخ و  یم  ار  وت  زاـب  ما ، یهایـسور  ماـمت  اـب  اراـگدرورپ !
! بایرد ار  هدوسرف  حور  نیا  ما ؛ هدروآ  ور  تا  یتوکلم  هاگرد  هب  نادرگرس ،

؛ راذگم بیصن  یب  فطل ، نارک  یب  رون  زا  ار  ما  هنشت  ناج  اشگب و  میور  هب  هشیمه  نوچ  ار  شیوخ  تبحم  ياه  هچیرد  اراگدرورپ !
.میحر نامحر و  راگدرورپ  ییوت 

يرظن زانهم  / شیاین نارک  یب  يا 

يرظن زانهم 

.يا هدرک  هطاحا  ار  مبلق  مامت  راگنا  هک  مکیدزن  وت  هب  ردق  نآ  .دنیشنب  تلد  هب  دیاش  اما  دنفیعض ، ناوتان و  هچرگ  متاملک  یهلا !

.منک یم  سح  شیاه  قرو  همه  رد  ار  وت  رهِم  رهُم  زاب  دروخ ، یم  قرو  رازه  دوش و  یم  ریثکت  منهذ  یتقو 

یتـقو میریـسا ، تمحر  زا  یلاـخ  یمیرح  رد  مینک  یم  ساـسحا  یتـقو  مینک ، یم  مگ  ار  دوـخ  میوـش و  یم  رود  دوـخ  زا  یتـقو  اـم 
دوش و یم  رت  گنت  گنت و  نامسآ ، نیمز و  هرتسگ  يایاوز  دراشف ؛ یم  ار  ییانـشور  يولگ  یکیرات ، لاگنچ  هک  مینک  یم  ساسحا 

.دنک یم  طوقس  زیچ  همه 

ناراب یتقو  اما  دنک ؛ یم  رترود  بیرغ و  وت  زا  ار  ام  دـنک ، یم  راداو  ینیـشنرتسکاخ  هب  ار  ام  زور  ره  يرود ، ام  زا  وت  هکنیا  ساسحا 
نامطلغ ياهرواب  همه  میدرک ، مامشتسا  ار  نآ  دیچیپ و  نامنوماریپ  رد  وت  ياه  تمعن  رطع  درک و  نامسیخ  تلالز ، حیـصف و  تایآ 

.يراد نایرج  نامتاظحل  مامت  رد  هک  یتسه  وت  .میسر  یم  تفرعم  نامسآ  هب  دنریم و  یم 

! ار ام  ياهروصق  ياشخبب  تلیدب ، یب  مرک  اب  مینامیپدب ؛ ام  مینامز ، كورتم  ام  میدوصقم ، یب  ام  مینادان ، ام  شیاین ! نارک  یب  يا 

نادامار نیرسن  / لد رادیرخ 

نادامار نیرسن 

! ادنوادخ

! يا هتسخ  ياه  بلق  بحاصم  هتسکش و  ياه  لد  رادیرخ  هکنآ  يا 
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! يرارق یب  ياه  ناج  شخب  مارآ  راد و  هدنز  بش  ياه  مشچ  رظان  هکنآ  يا 

! یقیفش نیرت  نابرهم  قیفر و  نیرت  کیدزن  هکنآ  يا 

! مروآ یم  هانپ  تمرک  فطل و  هب  تبضغ  مشخ و  زا 

! ما یناوخن  شیوخ  رادید  تمس  هب  ما و  ینارب  شیوخ  هاگراب  زا  هکنآ  دابم  مدنب ؛ یم  دیما  تتیانع  رهم و  هب  تباقع ، رهق و  زا 

.ما یناشنب  یگراچیب  تلذم و  كاخ  رب  ما و  ینازوسب  تقارف  منهج  رد  هکنآ  دابم 

.ررکم ناهانگ  زا  هتسخ  یناج  اب  منک ؛ یم  تیادص  ادنوادخ !

.منک یم  يرامش  هظحل  وت ، وفع  راظتنا  رد  ما و  هداهن  مغ  يوناز  رب  رس 

.يزاسن مورحم  ترون  يایرد  روضح و  ضیف  زا  ارم  هک  دیما  نیا  هب  ما ! یگشیمه  دوبعم  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

.ما یناسرب  تاجن  نما  لحاس  هب  یشخب و  ما  ییاهر  تاوهش ، هدک  تملظ  زا  هک  دیما  نیا  هب  ینشور ، رسارس  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

! ایادخ

.نک رتشیب  نم  رد  هظحل  ره  ار  تیاقل  هب  ندیسر  قوش  ریگن و  نم  زا  ما  هدنز  ات  ار  تروضح  كرد  تمعن 

! دریگب نم  زا  ار  زاورپ  قوش  دنک و  مریگنیمز  تلفغ ، تداع و  ياهریجنز  هک  راذگم 

! درذگب وت  دای  اب  زج  ما ، یناگدنز  روش  قوش و  دوش و  يرپس  وتریغ  تعاطا  رد  ما ، یناوج  راگزور  هک  راذگم 

! دوش هاتوک  وت  رهم  رپ  ناماد  زا  متسد  متلغ و  ورف  هانگ  هاگترپ  هب  وت  برق  هاگراب  زا  هک  راذگم 

يرظن زانهم  / وسروک دیما  هب 

يرظن زانهم 

.منکن ساسحا  ار  وت  يزور  منیبن ، ار  وت  يزور  هکنیا  زا  مدوب  كانمیب  ایادخ !

، ییوسروک دیما  هب  مدوب و  قلعم  هراتـس  یب  هودنا ، نامـسآ  رد  نم  دوب و  هدـینت  مدوجو  هرذ  هرذ  رد  ناباتـش ، یکیرات ، توبکنع  رات 
.متشگ یم  ادخ  لابند 
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ارچ هک  دوب  هدرک  تیاکـش  ادخ  زا  یـسک  درک ؛ بلج  ار  مهجوت  يا  هعطق  مدناوخ ؛ یم  باتک  .دوب  یندـشن  شومارف  زور  زور ، نآ 
رد اپ و  ریز  رد  یتقو  وت  هک  دوب  هداد  شخـساپ  ادـخ  .منیرتاـهنت و  منک ، یم  هاـگن  ار  فرط  ره  .یتسین  وت  متـسه ، وت  لاـبند  هب  یتقو 

ینیگنـس مدرک  ساـسحا  نم  و  منک ؛ یم  هـمزمز  تَشوـگ  رد  ما و  هتـسشن  وـت  راـنک  نـم  ینک ، یم  وـجو  تـسج  ارم  راـسی  نـیمی و 
: دناوخ یم  یناراب  یباتهم و  يادص  اب  یکی  هک  ار  مشوگ  همزمز  ار و  تروضح 

لابند هب  تیونعم و  نامسآ  رد  مدوشگ  لاب  نم  و  وش »! اهر  دویق  زا  یمهفب ؛ ار  شا  معط  ات  شونب  هعرج  هعرج  ار  یکاپ  شاب ، نم  اب  »
.مدش ناور  مدوبعم 

هدازربکا ریما  / هفرح مفرح 

هدازربکا ریما 

؟ هن مایب ! یتفگ  تدوخ  وت  تسه ؟ منم  ياج  تتولخ 

؟ هن ...مانشآ  ًالبق  ثم  تابوخ  رانک  يد  یم  ماج 

يراد هشیمه  وماوه  مینومب  سود  هک  ياوخ  یم  وت 

يراذ یمن  اهنت  ونم  یماهاب  اج  ره  ...هشیمه 

مقیفران هی  یلو  نم  هش  یمن  هک  نوهنپ  وت  زا 

مقیفر اب  هک  مگب  یچ  مدوبن  تسارور  مدوخ  اب 

هنونک یتشآ  تبون  یقیفران  هسب  اما 

هنود یم  مَمقیفر  هک  منود  یم  نگ و  یم  همه 

مدنوکش شمه  ُشلد  هشیمه  هنم  ریصقت 

مدنومن زور  هی  زا  رتشیب  مداد  هک  یلوق  ره  رس 

مَتسخ هتسخ  ممدوخ  یقیفران  هسب  اما 

متسشن تشیپ  هک  الاح  هفرح  هگید  راب  نیا  مفرح 
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ینامحر یناوج  اضرمالغ  / تاجانم لاب  راوس 

بشید ما  هدوب  تاجانم  لاب  راوس 

بشید ما  هدوب  تاجاح  نتفرگ  یپ 

نادیواج يادخ  هناگی ، يادخ  يا  هک 

نامیا هراصع  برغم ، قرشم و  يادخ 

شسرپ یب  باوج  شتسرپ ، قشع و  يادخ 

شهاوخ یب  میرک  يا  لزی و  مل  يادخ 

افص فطل و  يادخ  افو و  رهم و  يادخ 

ارح راغ  يادخ  انم و  هوک  يادخ 

ربمغیپ يادخ  یبن و  رضخ  يادخ 

ربنم دجسم و  اسیلک و  رید و  يادخ 

تسوت تراظن  دی  رد  ناهج  هلمج  هک  نونک 

تسوت تراشا  کی  هب  مه  نوکیف » نُک   » ثیدح

نک ییادخ  ایب  دیآ  یم  هعمج  هک  نونک 

نک ییادج  نیا  متخ  دوخ  تراشا  کی  هب 

نک اپ  رب  هرابود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لدع  ایب و 

نک ادیوه  ادخ ، ار ، يرحس  هراتس 
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

ییاضر هدیمح  / یگدنب جوا 

! نم نابهگن  نیرتالاو  يا  وت ، نامرف  هب  ما  هدرک  مخ  رس  راو ، هدنب  ما  هداتسیا  هک  رگنب  ارم 

.يزادنا مندرگ  رب  شیوخ  تلادع  هلسلس  هک  يا  هظحل  زا  مکانساره 

.مزیرب کشا  ياه  ياه  ، مشیاین هداجس  رب  تسا ، راوازس  هک  هنوگ  نآ  مناوتن  ار  ما  یگدنب  هکنیا  زا  مکانساره 

.شیوخ زا  مکانساره  .تسا  هتسشن  نیمک  هب  منت  رد  هک  یسیلبا  زا  مکانساره 

 - . كاخ ياه  گر  رد  ناگتشرف ، دایرف  زا  يزارف  تسا -  هتفرگ  ارف  ار  نامسآ  کئالم ، لاب  رد  لاب  ناذا ، يادص 

تیاهن و یب  ات  هار  .تبرق  دیما  هب  ما ، هدوشگ  هزات  يا  هظحل  رب  کلپ  .دـنمقوش  كانـساره و  ما ؛ هداتـسیا  شیوخ  هتخیررف  ناوناز  رب 
.نزوسوس هار  غارچ 

.مریگب راهب  يوب  ات  ما  هتفرگ  نامسآ  ياه  هخاش  هب  ار  متسد 

زا دنک  میاهر  ات  ررکم ، ياهزور  نیا  جنر  زا  دنک  میاهر  ات  قیاقد ، باتـش  نیا  دنک  میاهر  ات  دوبعم ؛ زا  رکـش  هب  زامن ، هب  ما  هداتـسیا 
.ندوب راتفرگ  شیوخ  رد  ِدنب 
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ار ناساپسان  هک  یباذع  زا  ات  ما  هداتسیا  .داهن  نآ  رد  ماگ  ار  ناحلاص  هک  یطارص  دنایامنب ؛ نم  هب  ار  شمیقتسم  طارص  ات  ما  هداتـسیا 
.دهد متاجن  دنکفا ، دنهاوخ  نآ  رد 

.كاپ هرتسگ  نیا  اه ، نامسآ  يوس  هب  هدرب  تسد  ما  هداتسیا 

.ریذپب ما ، هدمآ  وت  تمس  هب  هک  ارم  امرف و  نشور  منورد  یکیرات  لباقم  ار  هار  ياه  غارچ  وت ، هب  مرب  یم  هانپ 

ما هتخود  مشچ  تا  يدـنوادخ  فطل  تبحم و  ياه  هچیرد  رب  هانگ ، همه  نیا  مغر  هب  .میحر  نمحر و  هک  نیملاعلا » بر  هللادـمحلا  »
تاـظحل نیا  يراـج ، هنوـگ  نیا  تاـظحل  نیا  تشهب ، رطع  زا  راشرـس  تاـظحل  نیا  .مـنز  یمن  گـنچ  تا  یگدـنب  ریجنز  هـب  زج  و 

یم همزمز  مشوگ  رد  سانـشان  هنارت  مادـک  .تسا  هداتفا  هرامـش  هب  مسفن  رهم ، رب  رـس  شیوخ ، رد  مزیر  یم  ورف  هرذ  هرذ  تسدـکی ،
؟ دوش

هناصلاخ ار  ما  یگدنب  رگید ، راب  ات  راذگب  یقاب  رمع  زا  رگید  يا  هظحل  ارم  ما ؛ هداتفا  كاخ  هب  تیور  هبور  یهت ، تسد  زا  نیگمرش 
.متسیاب زامن  هب 

« رانلا نم  هللااب  ًاذئاع  رانلا ، نم  هللااب  ًاذئاع   » مرب یم  هانپ  وت  هب  وت  مشخ  هنمیه  زا  اراگدرورپ !

زامن میسن  ياکنُخ  رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

! ما هداتسیا 

.هبانا اعد و  يادنلب  رد 

.زاین زامن و  یهانتیال  تعسو  رد 

.هدش هدوشگ  نامسآ  هب  ياه  تسد  میرح  رد 

.اه ندیسر  اه و  نتساوخ  غیرد  یب  هراونشج  رد 

! ما هداتسیا 

.تباجا زبس  ياه  هتسدلگ  يور  هبور 

.هدش هدوشگ  نامسآ  هب  ياه  هرجنپ  يور  هبور 

.قشع هلبق  تمس  هب  مرتسگ ، یم  ار  ناحیر  لگ و  زا  لامالام  هداجس  مریگ و  یم  وضو  روضح  مامت  اب 
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شفصو دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتدودحم  تاغل ، .وا  شیاتس  يارب  مواک  یم  ار  تاغل  مامت  ربکا .» هللا  ! » دنز یم  دایرف  نم  رد  ییادص 
یم ندنام  هدودحم  ار  كاخ  نیملاعلا » بر  دمحلا هللا   » .میاشگ یم  دمح »  » هب نابز  .دوش  فصو  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  وا  .دنک 

.تس یهانتمان  هک  ار  یسک  میاتس  یم  منیب و 

؛ مهاوخ یم  زاورپ  يارب  یلاب 

.توکلم رد  زاورپ  نیمز و  زا  دوخ و  زا  ندنک  لد  تعسو  هب  یلاب 

.دیاشگ یم  شوغآ  نامسآ  تمس  هب  دوش و  یم  لاب  میاه  تسد 

« راّنلا باذع  انق  هنَسَح و  هرخآلا  یف  هنسح و  ایند  یف  انتآ  اّنبَر  »

.مروآرد رس  نامسآ  زا  ات  مراذگ  یم  یگدنب  كاخ  رب  رس 

.دننک یم  چوک  يروابان  ِناتسمز  زا  دوخ ، راهب  نتفای  يارب  هک  مریگ  یم  ار  رجاهم  ياهوتسرپ  ساسحا 

.سفنت يارب  هزات ، ياه  هنزور  ياوه  هب 

مناوخ یم  یتقو  ار  مزامن  نم  »

داب ار  شناذا  هک 

ورس هتسدلگ  ِرس  دشاب ، هتفگ 

ار مزامن  نم 

مناوخ یم  فلع  مارحالا  هریبکت  یپ 

« جوم تماق  دق  یپ 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

يریما نیسح  نخس / ریما 

.دیوگ یممالسلا  هیلع  یلع  ای  مبلق ، هدش و  يراج  منوخ  رد  ریشمش ، هبرض  بسا و  مُس  يادص 

.دننک یم  هدجس  ریدغ  يوس  هب  ناهج  ياهریگبآ 

.هدیرب ار  اهارحص  ناما  یگنشت ،

.دناشن یم  ورف  ار  تبرغ  رصع  ياقستسا  هک  تسالوم  مالک  خیرات و  رد  دوش  يراج  دیاب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگن 

.ریما مالک  دادتما  رد  تسا  يا  هّداج  ملاع ، هدنیآ  دور و  یم  شیپ  ییانشور  يوس  هب  ناهج ،

وت يالوت  يا ، هتـشاداو  تریح  هب  ار  اه  نامـسآ  هک  ملع  هصرع  راکماک  يا  يدرک ، مامت  تمـالک  رد  ار  فراـعم  هک  نخـس  ریما  يا 
.تسوت ریغ  هچنآ  ره  ینعی  ینادان  وت و  ینعی  ییاناد  هک  میراد ؛

یم .مراد  وت  راید  هب  رفـس  دـصق  .تسا  هدـیدرون  رد  ار  ناهج  تملع ، هزاوآ  هدروآ و  تریح  هب  ار  نابیدا  وت ، ِنخـس  دـنلب  رـس  خاک 
.مشاب وت  ناتسآ  میقم  مهاوخ 

؟ میآ وت  يوس  هنوگچ  اشگب ، زار  منیبب ؛ مناج  رد  ار  تا  یگدنز  مهاوخ  یم 

.یملاع تاّرذ  هدنروآرد  مظن  هب  تلادع و  يانعم  وت  مظن و  ینعی  تلادع ،

.یتانئاک دبلاک  رد  هدیمد  ناج  نامه  وت  يدیشخب و  ناشناج  هاگ  نآ  دنتفرگ ، مظن  وت  اب  یناعم ،
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لاصو دهش 

يدمحم سابع  / هدشمگ تشهب 

وت مّسبت  رطع  زا  حبـص  نآ  میـسن  .تشاد  ار  هچغاب  ياه  لگ  توارط  تهاـگن ، يدوشگ ، یظفاحادـخ  هب  ناـبز  یتقو  تفرگ ؛ ناراـب 
.یتخیر ردام  ياه  کشا  رد  ار  تدنخبل  نیرخآ  .دوب  هدوشگ  شوغآ  رد  ار  تداهش  نیریش  دهش  تنابل ، .دیشک  یم  سفن 

.ردام لد  دنب  دش  هراپ  یتسب ، هک  ار  تنیتوپ  دنب 

یم همزمز  ار  تشهب  ناشن  تیاه  ماگ  يادـص  مارآ -  یتفر -  وت  .دـیزرل  یم  شلد  دـیزرل ، یم  شیاه  تسد  رد  نآرق  بآ و  ینیس 
! تندـش رود  تس  یکیدزن  هرطاخ  هچ  دـنیب ؛ یم  ار  ترادـید  نیرخآ  هرطاخ  باوخ  هناخ ، زونه  هک  يدـش  در  مارآ  ردـق  نآ  .درک 

دریگ یم  ناراب  حبـص  ره  هناخ  ياوه  ...ردام  ياه  کشا  هچغاب ، ياهلگ  نم ، میا : هدیـشک  دـق  ار  تندـماین  تسا  لاس  هدزناـپ  ـالاح 
.ار تتشگزاب  راظتنا 

قایتشا تساه  لاس  هک  ییاـه  مشچ  یـشاب ؛ میاـه  مشچ  همانـسانش  اـت  ما  هدرک  نازیوآ  میاـه  کـلپ  ندرگ  رب  ار  تا  یلاـیخ  كـالپ 
.دننز یمن  کلپ  ار  تندمآ 

؟ ینک یمن  رپ  ار  ینادرگرس  میسن  چیه  ماشم  یتح  هک  تسا  هدرک  لد  هب  كاخ  مادک  ار  تنوخ 

؟ مریگب ار  تنت  ياه  هراپ  لگ  غارس  هتخوس ، غاب  مادک  زا 

...اه هداج  نیا  ...نیمز  نیا  ...نامـسآ  نیا  هن ! اما  مشاب ...؟ هدرک  همزمز  ار  تا  یگدـنرپ  ناشن  ات  مهدـب  رپ  نامـسآ  مادـک  ات  ار  ملد 
يرارق یب  يایفارغج  زا  رتالاب  .يا  هتفرگ  مارآ  شرع  شوغآ  رد  وت  يرآ ! .دنریگب  غارـس  ار  وت  هدشمگ  تشهب  هک  دننآ  زا  رت  ناوتان 

.مارآ ...يا  هتفرگ  مارآ  ...میاه 
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ییاضر هدیمح  / چوک زا  يزیربل 

.تسوت هاگ  هیکت  نامسآ ، راشرس ؛ اه  یبآ  زا 

.تسا دیشروخ  يوس  هب  تدنلب  ياه  ماگ  هریجنز  كاخ ،

؛ تکـالپ تا ، همقمق  تا ، هیفچ  يا ؛ هتـسب  مکحم  ار  تنیتوـپ  دـنب  اـیهم ؛ تا  یتـشپ  هلوـک  مرگ ، تـسفن  زاورپ ، زا  هتـشغآ  تیاوـه ،
.دزرل یم  تیاپ  ریز  اهزیرکاخ  نیرخآ 

.تسا هدرک  تیاهر  تسدورف ، ینیب ؛ یمن  ار  تسدارف  زج  .دنا  هدش  نیگنس  تیاه  مشچ 

.ینز یم  لاب  ینامسآ  زیربل ، يا  هرتسگ  رد  كاخ ، یگدرشف  زا  هدیرب  لد 

يارب تلباقم  ناهج  يا و  هدـیچیپ  دوخ  رد  .دـهد  یم  رتسکاخ  نوخ و  يوب  تدـنب  یناـشیپ  ندرگ ؛ رب  تسود  ِتاـقالم  ِقوش  هتـشر 
.دهد یم  هفوکش  تیادص  ینز ؛ یم  دایرف  ار  تداقتعا  .ینک  یم  سح  همه  زا  رت  کیدزن  ار  راهب  يوب  .تسا  هتفرگ  تّدش  روبع ،

هدش هریخ  يدنوادخ  توربج  هب  .دسر  یم  نامسآ  ياه  هچقاط  هب  تتسد  .تسا  هدرک  ناشورخ  ار  تناج  يایرد  تسود ، ِدای  میـسن 
.يا

، رهـش .تسین  يراوید  چیه  رب  يا  هرجنپ  چـیه  تسین ، نشور  یغارچ  چـیه  .دـبوک  یم  رباعم  رب  داب ، .تسا  هشیمه  زا  رت  ناریو  بش ،
.تداهش هار  هب  مشچ  وت  تسوت و  هار  هب  مشچ 

.يوش رت  مارآ  ات  يا  هدرشف  هنیس  رب  ار  تا  یبیج  نآرق  .تسوت  تاجانم  دنت  رابگر  هلولگ و  يادص  ادص ،

هتخوس ياه  قیاقـش  مامت  .تسا  هتخاس  مطالتم  روبع  ياوه  جوم  جوم  ار  تلد  .دـنا  هدروآ  رپ  لاب و  یب  نارتوبک  هتخوس ، ياـه  ملب 
هتسب مشچ  وت  دنبوک و  یم  تنامشچ  هتفرگ  هم  هشیش  هب  اه ، هناورپ  مامت  .دنا  هدیـسر  دیـشروخ  هب  دنا و  هدیـشک  دق  تیاه  مشچ  رد 

.كاخ زا  يا 

تسفن توراب ، يوب  .ار  یکیرات  ياه  لزنم  نیرخآ  يا  هتفر  هناشن  دنا ؛ هدش  نیگنس  تیاه  مشچ  .تسا  هداتفا  هرامش  هب  تیاه  سفن 
يادـص اهوب و  بش  يوب  رد  ینز  یم  وراپ  مارآ  مارآ  وت  دـنز و  یم  جوم  نوخ  نوراک ؛ يا ، هدـش  روبع  هدامآ  تسا ؛ هدروآ  دـنب  ار 

.اهرونم رون  اه و  هلولگ 
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.قوش زا  هک  همهاو ، زا  هن  اما  تسا ؛ نتسیرگ  ياوه  تیاوه 

.دناسر دهاوخ  لحاس  هب  هدنرپ  ار  وت  جوم ، نیرخآ  .يا  هداد  نتشذگ  لالز  هب  نت 

دهاوخ رپ  ریز  ار  اه  نامـسآ  دوش و  یم  زاغآ  تا  هراپ  هراپ  رکیپ  زا  رون ، زا  یناـمک  نیگنر  ادرف  .ار  اـه  نامـسآ  دواـک  یم  تهاـگن 
 -. تسوت هاگ  هیکت  نامسآ  چوک -  زا  يزیربل  تفرگ 

روپ نامیلس  همطاف  / راهب يوب 

وا .دوب  هدـیچیپ  رهـش  ياه  هچوک  رد  ینابرهم  دـندروآ ، ار  شرکیپ  ياه  هراپ  هک  یتقو  .تداشر  ياه  لاس  يوب  داد ؛ یم  راـهب  يوب 
، دیـشروخ .تعاجـش  داـهج ، راـثیا ، يوب  داد ؛ یم  قشع  يوب  شا  هیفچ  .یگنادرم  زا  زیربل  .دـمآ  یم  رود  يا  هساـمح  زا  دوب ؛ انـشآ 

.دوب كاخ  نیا  يزوریپ  هقلح  شرتشگنا ، اهداب و  تسد  رد  هتخوس  یقیاقش  شرکیپ ، .دوب  هتخادنا  شندرگ  رب  تسد 

.دوب شا  يدازآ  عنام  نیمز ، دشکب و  شوغآ  رد  تشاد  تسود  ار  نامـسآ  ناگدـنرپ ، لثم  دوش ؛ دازآ  تساوخ  یم  هک  دوب  اه  لاس 
تسود هچنآ  زا  رتالاب  دناسرب ؛ شیوزرآ  هب  ار  وا  تداهش ، دسرب و  كالفا  هب  كاخ ، زا  يزور  هک  درک  یمن  رکف  مه  شدوخ  یتح 

داهج وا  هار  رد  هک  هداد  هدعو  اهنآ  هب  ار  تشهب  ادخ  و  ...درک .» تباجا  ار  ناشیا  ياهاعد  ادـخ  سپ  مِهِّبَر » مَُهل  َباجَتـساَف  ، » تشاد
.دننک یم 

رد تفرگ  جوا  لاب ، کبس  مارآ و  هک  دورس  ار  شنتفر  زاوآ  هلچلچ  مادک  دیـشاپ و  رون  ار  شَنَت  ياه  مخز  هراتـس ، مادک  مناد  یمن 
.تسین سک  چیه  ادخ  زج  هک  یتیاهن  یب 

یم نشج  ار  شا  يراگدنام  قشاع ، ياهوب  بش  ِيال  نانز  مدـق  راهب  دـصقر و  یم  شناتخرد  مخ  چـیپ و  رد  میـسن  هک  ییاج  نامه 
.دریگ

.ار شیاه  لاب  نامسآ ، دیشک و  شوغآ  رد  ار  شیاه  ناوختسا  نیمز ،

.دُرب یم  شود  يور  رب  شنت  ياه  هکت  اب  هارمه  ار  هّللا  ِّالا  هلا  ال  داب ، درک و  یم  ربکا  هللا  ياوجن  شرس  تشپ  زیرکاخ 

.دهد یم  نوخ  يوب  زونه  نیمز  ياه  تسد 

هناقاتشم ردقچ  .دریگ  یم  نوخ  گنر  اه  بورغ  هک  هدنام  دیشروخ  رگج  رب  هسامح  نآ  غاد  تسا و  ندیرب  دوخ  زا  نیمزرـس  اجنیا 
! داد یم  راهب  يوب  شدوخ  هکنآ  لاح  دوب ، راظتنا  رد  ار  راهب 
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نیّدلاردب مظاک  دمحم  / یعابر دنچ 

(1) زبس ترسح 

ندوب ِقرغ  اجنیا  دراد  یفطل  هچ 

ندورس اما  ار  قشع  ندیدن 

؟ ههبج ِخرس  ِنامسآ  ییاجک 

ندوشگ رپ  يارب  دز  کل  ملد 

(2) زبس ترسح 

لد يا  يدرس  ناتسمز  رد  ناتسمز 

لد يا  يدرد  بارطضا و  ریسا 

رید ًاعقاو  نک ، شنزرس  ار  تدوخ 

لد يا  يدروآ  اج  هب  ار  رتوبک 

خرس ياعد 

هدنرپ اج  ره  زا  دش  یم  هدینش 

هدنرپ ات  رس  یب  جوا  یتفرگ 

راب کی  میشاب  ام  هک  لد ! نک  اعد 

هدنرپ اب  رگید  ِراب  کی  طقف 

هدنز ِنادیهش  يارب 

یقشع ِدرم  ْروالد  هصرع ، نیا  رد 

یقشع ِدرد  ْهشیمه  ِراتفرگ 

يرآ تس  یعطق  تنشور  ِجورع 
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! یقشع ِدرگرب  ورب  یب  مکح  وت 

ص:22

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


روایب نامیا 

رگنس جارعم  بش  ریبکت  هب 

رس یب  ياهوتسرپ  زاورپ  و 

نم لد  اه ، لگ  ِنتشگ  رپرپ  هب 

! روایب نامیا  ایب  نزوس  رس 

شاب قشاع 

ام نوچ  شاب  قداص  ِحبص  دیرم 

ام نوچ  شاب  قیال  خرس  گرم  هب 

؟ یشورخ یب  یِک  ات  بادُرم  نیا  رد 

ام نوچ  شاب  قشاع  هراومه  ایب 
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نوتیز مخز 

نیدلاردب مظاک  دمحم  ام / ِیعمج  هتسد  ِياه  جنر 

«. ءارسا  » هروس ِییافوکش  نامسآ و  زبس  باتک  ِيرگنزاب  رد  میدش ؛ هداز  اه  گنس  ِیناوخ  سدقم  هب  لیلهت ،»  » ِرابت زا 

.دندینش ام  ِناکدوک  زا  ار  يزوریپ  ات  گنس  گنس  ِدایرف  اه ، نابایخ  تفرگ و  هشیر  ام  زا  کی  ره  ِلد  رد  یصقألا  دجسم 

.دشاب ام  ِینوخ  ِياه  نوتیز  رصاعم ، مالسا  هویم  نیرتهب  دیاش 

زا رتـهب  تسا ، هدـش  دـلوتم  اـم  هّطخ  رد  هک  یتداهـش  .دوش  یم  رت  نوزفا  زور  هب  زور  لیئارـسا ، تاحیلـست  زا  اـم  خرـس  ياـه  گرم 
تسا و رارقرب  گنـس  هشیمه  اما  ام  ِناتـسد  رد  .دننک  یم  ییارآ  فص  نوخ  يارب  تسدـکی ، ام  ياهراهب  .نامدسانـش  یم  یگدـنز 

.دشاب دناوت  یم  رتزبس  اه  شپت  یمامت  زا  گنس ، تضهن  نیمه 

.تقیقح بلقلا  قیقر  ياه  هنیآ  رب  تسا  بصَغ  ِياه  همکچ  ِيرگ  یشحو  تواسق و  زا  یتداع  ام ، نیمزرس  ِیتینما  یب 

مه زاب  شا ، هتـسکش  هنیآ ، هک  ارچ  ار ؛ اه  ضارتعا  ار ، اـهدایرف  دراذـگ ؛ یم  شیاـمن  هب  ار  تقیقح  نیا  ریثکت  هنیآ ، ندـش  هکت  هکت 
 . ...و افیح »  » رد هچ  هللا » مار   » رد هچ  نیسای ،» رید   » رد هچ  تسا ؛ هنیآ 

.ام يایفارغج  نماد  رد  یناطرس  تسا  يا  هکل  تسینویهص ، هراومه  هتشاد و  دوجو  ندنام  يارب  یتخس  ياه  شور  هشیمه 
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! نک تحارتسا  مه  ام  ِياج  هب  يدرگ ، یمزاب  رََشب  قوقح  ِظفل  اب  يزاب  زا  راب  دنچ  يزور  هک  للم  نامزاس  ...يآ 

.دنام یمن  ياج  رب  ییاه  هتسکش  هدرُخ  زج  لیئارسا ، ِكاپان  ِسیدنت  زا  درک و  دهاوخ  مامت  ام  دوس  هب  ار  زیچ  همه  ریگ ، ماقتنا  ِنامز 

: دیارس یم  نینچ  اه  نابایخ  ِشرف  گنس  رب  ام  ياه  تسد  ماتخ  نسُح 

.دیوگ یم  ام  هرابود  دلوت  يزوریپ و  زا  راگزور  هخرچ 

ییاضر هدیمح  / نوتیز کشخ  ياه  هخاش 

یم تاظحل  يزاـت و  یم  ناـنچمه  .يروآرد  وناز  هب  ار  رمع  ربتـس  ياـه  هندرگ  اـت  يزاـت  یم  ناـنچمه  قیاـقد ، نسوت  رب  يا  هتـسشن 
.دنرذگ

یتسیا و یم  يرذـگ ، یم  هک  تس  يزارد  ياه  لاس  .دوش  یم  درخ  تیاه  تشم  رد  گنـس  يور و  یم  هک  تس  يزارد  ياه  لاـس 
.ینک یم  باترپ  یکیرات  يوس  هب  ار  تمشخ  ینز و  یم  دایرف 

ار تناهد  يراذـگ و  یم  اج  سدـقملا  تیب  رد  ار  تیاه  مشچ  يود و  یم  دولآ  كاخ  ياه  هچوک  رد  ار  تا  یگراوآ  تساه  لاس 
.نوتیز کشخ  ياه  هخاش  رب  هتخیوآ  ار  تیاه  تسد  اه و  کنات  يال  هبال 

.یشک یم  باذع  اهنت  وت  دنروآ و  یم  رپرپ  نارتوبک  تیارب  رذگرید ، ياه  هیناث  هک  تساه  لاس 

.دزیرگ یم  وس  رازه  زا  نامز  تناگدید ، يور  هبور 

.ار تنطو  كاخ  دزادنا  یم  گنچ  ار و  تنیمزرس  هتخیر  مهرد  ياهزرم  دناخرچ  یم  مشچ  سیلبا ، هک  تساهلاس 

.دنک یم  رورم  ار  شا  هدش  يرپس  تارطاخ  تسا و  هدرب  ورف  هودنا  ِنابیرگ  رب  رس  سدقملا ، تیب  هک  تساه  لاس 

.تسا هتسب  هفطن  تا  هرجنح  رد  یضغب  ینک ، یم  هاگن  تام 

ياه هچیرد  رب  .یکیرات  يوس  هب  ینک  یم  باترپ  ار  تهاگن  تسا ، هدـش  ناریو  رهـش  دود ، یم  تیاه  مشچ  رد  لـباقم  ِخـلت  ِبورغ 
دوخ رد  تسا ، هدیرد  ناراب  هدرپ  تیاه  مشچ  رد  یبوک ، یم  هتسب 
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دای هب  ار  تردارب  نینوخ  رکیپ  یتقو  یشاپن ؛ ورف  مه  زا  ات  يا  هتفرگ  تنورد  ياه  هراوید  هب  ار  تتسد  .یتسیا  یم  اما  يزیر ، یم  ورف 
.يروآ یم 

.يروآ گنچارف  ار  نامسآ  ات  يا  هتشارفا  ار  تیاه  تسد 

لاس .ینک  یم  ساسحا  ینیب و  یم  هک  تس  یملظ  ِبوشآ  ْباوخ  تس  يزارد  ياه  لاس  كاـخ ، نیا  .تسوت  هب  قلعتم  كاـخ ، نیا 
لاب زاورپ  يارب  تیاه ، تشم  رد  گنس  هچ  ره  ینک و  یم  هراظن  ار  تیاهوزرآ  ِنوتـس  هب  نوتـس  ِنتخیرورف  يا ، هناوتـشپ  یب  تساه 

ار تیادص  اما  ینز ؛ یم  دایرف  يود و  یم  .دوش  یم  هلاچم  تیاه  ماگ  ریز  تنهیم ، دولآ  كاخ  ياه  هچوک  تساه  لاس  .دنریگ  یم 
ینابل اب  سدـقملا ، تیب  زونه  .دـنا  هدرک  ناراـب  هلولگ  مه  ار  تنیمزرـس  ِدیـشروخ  دـیعبت ، هنعط و  ياـهزور  نیا  .دونـش  یمن  یـسک 

.دشون یم  ار  شتارطاخ  یلالز  هتخوس ،

.تسا هتشذگ  ترس  زا  یغاط  يا  هناخدور  نوچ  بش ،

تـشگنا .يا  هدـش  ندیـسر  ياه  هداج  ِیهار  .دفاکـشب  ار  بش  ات  ینک  یم  هلولگ  ار  تیادـص  تسین ؛ یـسفن  .تسین  نداتـسیا  نامز 
.دنیچ یم  گنس  نوتیز ، هدش  کشخ  ياه  هخاش  زا  تیاه 

یبوقعی ارهز  / هدنرپ ياه  گنس 

ار درد  نارکوش  .هتـشاگن  شنامز  يازارد  رد  ناـهج  ار  تریزگاـن  ياـهدرد  ساـکعنا  یـشک ، یم  شود  رب  ار  تا  هلاـس  دـنچ  جـنر 
 . ...لخن نوتیز ، گنس ، ییالال  دیدرک ؛ ییالال  نات  هدروخ  مخز  ناکدوک  يارب  ار  مغ  یگدنز ، نایرج  رد  دیا و  هدیشون 

دـننیچ و یم  ملظ  زا  یناتـسد  اب  ار  تا  هدیـسران  ياـه  هویم  .نک  هیرگ  مارآ  .دونـش  یم  تساـه  لاـس  ار  تا  هجـض  يادـص  ناـهج ،
؟ مسیونب خیرات  هحفص  مادک  رد  ار  وت  .دنرب  یم  امغی  هب  ار  تنامسآ  نشور  ناگراتس 

یم جوا  هب  هنارتوبک  ار  اه  گنـس  دیـشاپ و  یم  اه  گنـس  رد  ار  يدازآ  ياهرذب  .دشک  یم  هناش  هب  ار  تمخز  تساه  تدم  خیرات ،
مخز ار و  وت  .دیناسر 

!؟ يدازآ زج  تس ، یمایتلا  هچ  ار  وت 

يا منک ، مامت  اجک  ار  تیاهدرد  .ار  تا  یگدازآ  ياوه  نک  زاورپ  دیفـس و  نارتوبک  نوچ  شاب  دازآ  دولآ ! نزُح  سدـقملا  تیب  يا 
اجک هب  ار  تهودنا  .درک  دیاب  هیرگ  ار  وت  لاس  رازه  یندشن -  مامت 
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؟ مینزب راج  اجک  ار  تروآدرد  توکـس  نوتیز و  هدـش  خرـس  ياه  هخاـش  رب  ار  تا  هدز  مغ  ناگدـنرپ  زاوآ  مییوگب ، هک  اـب  میربب و 
رب خـیرات ، دـهد و  یم  شیامن  ناهج  ار  تا  هرهچ  ياهرایـش  .دـنخیرات  نایجان  گنـس ، اـجنآ  .دـنَرب  زا  ار  گنـس  هصق  تناـکدوک ،

؟ مینک یناگیاب  ار  وت  هنوگچ  .دنک  یم  تبث  دوخ  هدیرج 

.دنوش یم  هدنرپ  اه  گنس  تهاوخ ، يدازآ  ناتشگنا  رس  زا  هک  تشون  زور  ره  دیاب  دز ، دایرف  دیاب  زور  ره  ار  وت 

یبوقعی ارهز  وت / ياوه  رد  زاورپ 

؟ دنک رارکت  ار  تلاس  هنهک  همانمغ  ات  مراذگب  مه  رانک  هنوگچ  ار  متاملک  مونـش ، یم  تهودنا  رازین  زا  ار  تیاه  هیرگ  زاوآ  يادص 
؟ شسفق ياوه  رد  اما  دنک ، یم  زاورپ  هک  يا  هدنرپ  نوچ  ای  مسیونب ، دنا  هتسب  ار  شیاه  لاب  هک  يا  هدنرپ  نوچ  ار  وت 

.تا یشود  هب  هناخ  ِتبیصم  رد  مهد ، یم  زاورپ  ار  وت  هناروابان 

.دنا هدیشک  ایند  هشوگ  هشوگ  رب  ار  تا  يراوتسا  ياپدر 

؟ دراذگ یمن  اج  هب  ناهج  رد  يراصح  دیآ و  یم  هک  وا  تساجک 

.دنک شریبعت  دیما »  » ات روایب  دای  هب  ار  تا  یئالط  ياه  باوخ 

.تندش هناخ  یب  هظحل  هظحل  زا  دنرذگ  یم  هک  دنروآ  لالم  هتسب  اپ  تسد و  ياه  هیناث  نیا 

هنهپ رب  هک  منیب  یم  ار  يا  هدز  بش  ناتـسد  .تـسا  هتـسب  شقن  ناـهج  یناـشیپ  رب  هـک  مـنیب  یم  ار  تنیطـسلف  ياـه  كورچ  نـیچ و 
؟ هدنکفا هایس  يا  هیاس  تیمولظم 

.تسه يدیپس  یهایس ، ره  زا  دعب  هک  مریگ  یم  کین  لاف  هب  زین  ار  تمغ  هک  ارچ  مریگ ؛ یمن  لاف  تیارب 

.دسرب هار  زا  حبص ، ات  راذگب  نشور  ار  تتیربک  یب  ياه  عمش  نک و  هلصوح  ار  بش 

.ار نز  کمشچ  ناگراتس  ترهش ، نامسآ  زا  نک  نیچتسد  رامشب و  ار  ناگراتس 

.دنز یم  هسرپ  تمیوقت  یلاوح  رد  یبآ  زبس و  هک  هدماین  ياهزور  هب  نک  مسبت 

قرو یتسد  دیاش  هک  یتشونرس  يوجو  تسج  رد  یناخرچ  یم  ار  تهاگن  بش ، ره  هک  ار  وت  مسیون و  یم  ار  نوتیز  گنـس و  هصق 
.ار تیاه  مغ  دنزب 
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! نکن شومارف  ار  تا  هدورسان  ياه  هنارت 

.مینک دایرف  تدازآ ، ناگدنرپ  اب  دندُرم ، اهراصح  یتقو  راذگب 

هک ارچ  دـهاوخ ؛ یمن  راصح  سدـقملا ، تیب  دـییوگب ، دـینک ؟ یگدـنز  هک  تسین  امـش  مهـس  اـیآ  خـیرات ! گرزب  ناگدـنامزاب  يا 
.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  وا  امش  ِقشع  زا  يراصح 

! سدقملا تیب 

هتفخ ياه  کچوک  نیا  .دنا  هدرک  ناهنپ  وت  كاخ  رد  ار  دوخ  ناکدوک  هرکیپ  دنا و  هتـسش  ناشیاه  کشا  اب  تروجنر ، یلاها  ار  وت 
.هشیپ قشاع  نامدرم  نیا  وت ، ياوه  رد  دننک  یم  زاورپ  یتقو  يدازآ ؛ وت  .دندرک  زاورپ  هنارتوبک  وت  يارب  گرزب ،

ینامیلس هقیدص  / برع لیصا  لخن 

.نک میسرت  یهاوخ  یم  هک  عیسو  ردقچ  ره  یهاوخ ، یم  هک  اج  ره  یهاوخ ، یم  هک  هنوگ  نآ  ار  تروشک  رادرب و  ار  هشقن 

.نک ادیپ  ار  تروشک  يایفارغج  رادرب ! ار  هشقن 

نارهاوخ نامـشچ  تباجن  زا  نوتیز  داد و  امرخ  وت  ناردام  مشچ  کشا  اب  اه  لخن  همه  .دش  زبس  وت  ناردارب  نوخ  اب  اه ، لگنج  همه 
.تفخ یهاوخن  مارآ  مه  بشما  .تفرگ  راب  وت 

.زین ار  تنینزان  ياه  هدنرپ  باوخ  دبوشآ ؛ یم  ار  وت  نامشچ  باوخ  میخژد  همکچ  نیگمهس  يادص  مه  زاب 

؛ هدب همادا  تهار  هب  .تسا  هدـش  رپ  گنـس  همیخ و  ترجه و  زا  وت  هظفاح  .زیوایب  تندرگ  رب  ار  تا  هناخ  دـیلک  رادرب و  ار  تا  هشقن 
.ینک یم  ادیپ  ار  اهنآ  تسا ؛ هدش  مگ  تیاه  یناشن  طقف  تسین ، عونمم  تنتفر 

.مناکت یم  تیاه  هناش  زا  ار  تیاهدرد  میایب ، هک  ترادید  هب 

.دمآ مهاوخ  تا  يزوریپ  شابداش  هب  نایوگ  تینهت  يزور  شاب  نئمطم  برع ! ِلیصا  ِلخن 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنشکی

يد 1384  4

هدعق 1426 يذ   22

Dec.25.2005

مالسلا هیلع  حیسم  یسیع  ترضح  دالیم 

يدمحم سابع  / دوب هملک  زاغآ  رد 

زا ندیشک  رپ  قوش  درد ، هتخیمآ  هلان  ره  اب  شنامشچ  ياه  هدنرپ  .دش  یم  وحم  ناتلغ  ياه  هزیرگنـس  يادص  رد  شیاه  مدق  يادص 
.تشگ یمرب  بقع  هب  ار  اه  هداج  تفرگ ، یم  هار  شا  یناشیپ  رب  درد  مرـش و  زا  هک  قرع  تارطق  .دنتـشاد  ار  شهایـس  ياـه  ین  ین 
هزجعم نیا  هک  ار  میرم  هزجعم  تسا  مرـش  ياج  هچ  یلو  دز ؛ یم  زُر  هتفکـشن  ياـه  هچنغ  هب  شا  هتخادـنا  لـگ  مرـش  زا  ياـه  هنوگ 

.دراد رکش 

كاخ هب  رـس  ياه  نوتیز  زا  رتزبس  يدرد  اه ، غاب  هچوک  راوید  رب  هتخیوآ  رامخ  ياـهروگنا  زا  رت  نیریـش  يدرد  ینیریـش ! درد  هچ 
.دنلب ياهراشبآ  زا  رت  کنخ  يدرد  نونجم ، ياهدیب  زا  رت  هناقشاع  يدرد  هدییاس ،

! هدوشگ بجعت  ناهد  ار  یباجعا  هچ  ناتسهوک ،

؟ هتسشن تریح  هب  وناز  ود  ار  هزجعم  مادک  نامسآ ،

دمآ وا  نیمز ؟ رب  ار  دنوادخ  یمیمص  مالـس  دیوگب  مدقم  ریخ  ار و  هزجعم  یکدوک  دنک  مالـس  ات  هدش  لزان  ار  یحو  مادک  لیربج ،
حور رگید ، راب  کی  ات  دمآ  دوب .» هملک  زاغآ  رد   » هک ارچ  ار ؛ زاجعا  دیاشگب  بل  ات 
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ياهدور نوچ  دنک ؛ يراج  ار  حلص  ات  دمآ  .دنزب  سفن  اه  یتسود  رد  ار  یگدنز  دمدب ، ناگدنرپ  رد  ار  قشع  دمدب ، اهدبلاک  رد  ار 
بوک خیم  نالهاج  هناش  رب  ار  بیلص  ات  دمآ  .دنزیر  یم  ایرد  هب  هک  يراج  هشیمه 

.دنز یم  دـنخبل  ار  ناشتلاهج  اهربا ، رب  یـسیع  هکنآ  زا  لفاغ  دـندز ؛ شراج  حیـسم ، مان  هب  هک  ار  یبولـصم  دنیـشنب  اشامت  هب  دـنک و 
ات دـناشوپ  یم  نیمز  نت  رب  لاس  هک  يدـیپس  سابل  اـب  دـنریگ ، یم  نشج  ار  شندـمآ  فرب ، ییاـشامت  ياـه  هناد  نیلوا  هک  یکدوک 

 . ...ار شندمآ  هتسجخ  زور  دوش  نامداش  نز  کمشچ  ياه  غارچ  رد  سمسیرک ،

! مالس »

! ریخب حبص 

!« كرابم سمسیرک 

ییاضر هدیمح  / تسا هدمآ  حیسم 

یمارف ربـص  توکـس و  هب  ار  وا  ییادـص  نامـسآ ، هتخیوآ  ياـه  هدرپ  ِتشپ  زا  .تسا  هدـیواک  ار  زور  ماـمت  ناـهاگماش ، زا  هتخیرگ 
ار وا  ماهتا ، ِتشگنا  هب  تقیقح ، هب  ور  هتسب  ياه  مشچ  اب  نایخزود ، همه  هک  یخزرب  زا  هتشذگ  ور ، شیپ  ياه  نابایب  ِیهار  دناوخ ،

.دنا هتفر  هناشن 

.رون زا  هدمآرب  ییاه  تسد  اب  تسا ؛ هتفر  رتارف  دوخ  زا  نارذگ و  اه  هچوک  مامت  رد  بش 

دیون نشور  يزور  هب  ار  رس  ِتشپ  ِخلت  ِبورغ  هک  یکدوک  دهد ؛ یم  يرادلد  ار  وا  یکدوک  .دریگ  یم  ورف  شیوخ  رد  ار  وا  يدرد 
.تسا هداد 

.تساهدور همزمز  تمان  اه ، يراج  اه و  يوج  ِرانک  زا  میرم !

گنر تیور  هبور  توربج ، .تسا  هتخادگ  تخس  تیولگ  یباتفآ و  تهاگن  یناراب ، تیاوه  يرـشف ، یم  ناج  هب  ار  تکدوک  میرم !
.تسا هتفرگ  يرگید 

! يدرک سح  تیاه  هتخایرد  راگدرورپ ، تردق  هب  هرابکی  هچ  نیریش  هچ  دوز ، هچ  ار  شندمآ  ِدیون  تسا و  هدمآ  حیسم 

.دشاب شیوخ  ندوب  ینامسآ  هاوگ  دوخ ، ات  دناوخ  یم  توکس  هزور  هب  ار  وت  تسا و  هدمآ  حیسم 

.دنا هدرک  مایق  شلالز  هاگن  يور  هبور  ناهج ، ياه  بیلص  مامت  تسا و  هدمآ  حیسم 
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.يریگب نشج  هدوشگ  یشوغآ  اب  ار  تکدوک  هدنخرف  دالیم  ات  تسا  هدش  هدوشگ  تلد  رد  هناردام  تبحم  ياه  هچیرد  میرم !

هچ ار  تکدوک  .تسا  هدیمد  وت  رد  يا  هزات  ِناج  کئالم ، لاب  ياکنخ  ریز  سفنت ، .تسا  نشور  وت  يارب  نامـسآ ، ياه  غارچ  مامت 
.رهش ِکیرات  ِمدرم  دنهاوخ  یم  شیوخ  ِیساپسان  نایغط و  ِینابرق  ار  وت  يا ! هتفرگ  شوغآ  رد  تخس 

.تیاه هناش  رب  هتخیوآ  يراهب  تسا و  هدمآ  حیسم 

.تسا هدرک  رو  هطوغ  دنوادخ ، لاس  نیرید  ِهوکش  تردق و  رد  ار  وت  تسا و  هدمآ  حیسم 

، رکـش يارب  تهاگن  .ار  بش  ظیلغ  ییاهنت  يا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  يا و  هدـناکت  هار  یگتـسخ  رابغ  زا  نهاریپ  تسا و  هدـمآ  حیـسم 
.دواک یم  ار  نامسآ  ياه  هنارک 

مارآ وت  ِشوغآ  رد  زور  .يونـش  یمن  ار  هاگنابـش  ياپ  يادـص  رگید  .تسا  هداد  هفوکـش  تکدوک  مان  تیدـبا ، دـنلب  ياه  هخاـش  رب 
 -. نینچ نیا  يا  هزجعم  تسا -  هتفرگ 

.ار تکدوک  دالیم  رکاش ، .كاخ  رب  رس  يا  هدز  وناز  دنوادخ ، يور  هبور  .تسین  رون  همه  نیا  زا  روبع  يارای  ار  تناوناز 

یپ نتورف  هبزور  !/ مزعلاولوا دیشروخ  يا 

.ینک هیده  راهب  یب  ِناهج  هب  ار  اهزور  نیرت  هفوکشرپ  ات  يدمآ  اه  بش  نیرت  یفرب  رد 

.دنک كرد  ار  تا  ینابرهم  ِتعسو  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  نیمز ،

.دهد یم  راب  گرب و  دوش و  یم  زبس  نتفکش ، زا  یناهگان  رد  هک  تسا  قشع  ِلخن  کنیا ،

.دوش یم  هداد  دیمعت  ِلسغ  نامسآ ، ِیبآ  اب  هک  تسا  دیشروخ  کنیا ،

.دروآ یم  هیده  َملاع  ِناج  همین  ِدبلاک  يارب  ار  ادخ » ِحور   » هک تسا  مالسلااهیلع  ارذع  ِمیرم  کنیا ،

.دهد یم  تراشب  ار  شا  يربمایپ  ادخ ، ِنابز  زا  دیاشگ و  یم  نخس  هب  بل  هک  تسا  مالسلا  هیلع  حیسم  كرابم ، ِدازون  نیا 

.دوارت یم  یتسه ، ِناهد  زا  هک  تسا  سدقم  ِلیجنا  کنیا ،
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.یتسه یتسود  حلص و  ِروآ  مایپ  هک  وت  دوب ؛ وت  ِنتفگ  نخس  يادتبا  مالسلااهیلع ، سدقم  میرم  ِتوکس  هزور  مالسلا ! هیلع  حیسم  ای 

.ینک قیرزت  ناهج  ِناج  رد  ار  تبحم  ات  يدمآ  وت 

.یشخبب ناج  ار  ناگدرم  تیاه ، سَفَن  ِراهب  اب  ات  يدمآ ؛ وت 

.دوش هدنز  مالسلا ، هیلع  لیلخ  ِمیهاربا  ِغرم  راهچ  ِتیاور  راب ، رگید  ات  يدمآ  وت 

! مزعلاولاوا دیشروخ  يا 

.تسام نیرخآ  دوعوم  وت و  يافش  ياه  تسد  ِراظتنا  رد  رامیب ، ِناهج  زورما ،

.دیآ یمرد  شپت  هب  امش  ِعولط  يوزرآ  رد  ناهج ، ياهاسیلک  ِسوقان  ِبلق  زورما ،

.دیروایب ناغمرا  هب  تبحم  حلص و  ْناهج  ْکی  ملاع ، يارب  حبص ، راوس  نیرخآ  باکر  رد  تسا  رارق  هک  يدوعوم  ِحیسم  نآ  وت 

! توکلَم ِرشَبُم  يا 

! مزعلاولوا دیشروخ  يا 

! داب كرابم  تدالیم 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / نیمز زا  هرابود  یتایح 

.مشخبب وت  هب  هزیکاپ  يدنزرف  هک  مراد  تیرومأم  دنوادخ  يوس  زا  نم  دزو : یم  هتشرف  زا  یتفاطل  ِمیسن  ینز ، ِییابیز  رانک 

.هدیسرن نم  هب  يرشب  چیه  ِتسد  هک  یلاح  رد  هنوگچ ؟ - 

یب مه  تردام  .دوبن  يدب  درم  تردـپ  یتفرگ ؟ شیپ  یتشز  هزات  مسر  دـیئور : میرم  ِینمادـکاپ  ِيور  هبور  تلاهج ، زره  ياه  فلع 
!؟ دوبن تّفع 

ِرطاخ کیرات ، ِماسجا  نآ  راب  رگید  .دیـسرپب  وا  زا  ینعی  هک  درک  هراشا  لفط  ِیگدنـشخرد  هب  .دراد  توکـس  هزور  هک  دنامهف  میرم 
؟ میسرپب وا  ِدوخ  زا  دندرک : ردکم  ار  اه  هقیقد 

 . ...میادخ هدنب  نم  داهن : نانآ  یخاتسگ  رب  ینایاپ  هطقن  يرصان » ِمیرم  نب  یسیع   » هاگان و 
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.دندروآ اه  هفحت  دـندمآ و  سدـقملا  تیب  ِدیـشروخ  ترایز  يارب  نیمز ، ْرواخ  نیمجنم  .داد  ناکت  ار  اه  تسدرود  وا  زاجعا  هزاوآ 
دناوتب هک  اشاح  اما  .دینـش  یم  ار  شتنطلـس  ِناکرا  ِلزلزت  يادص  .دیـسر  مه  دوهی  زرودسح  هاشداپ  سودریه »  » هب نشور  ِرابخا  نیا 

.دنک شوماخ  دوخ  هدولآ  ِناهد  اب  ار  یهلا  ِرون  نیا 

.حور یگدولآ  نتسش  يارب  دز  الاب  نیتسآ  دوب و  اه  ینابرهم  قرشم  يوس  نآ  زا  يا  هداتسرف  یسیع ،

.دمدب نیمز  زا  هرابود  یتایح  ات  دوب  یفاک  وا  ِمد  کی  دوب و  ادخ  حور  وا 

زونه .دمآ  مالسلا  هیلع  یـسیع  دندوب ؛ لوغـشم  باقع  باسح و  بیذکت  هب  دمآ  وا  هک  دندوب  هتـسشن  زیخاتـسر  راکنا  هب  اهزودنارز 
.یسیع نارازه  رب  دنداد  یم  حیجرت  ار  يویند  ذئاذل  معط 

هراپ .دیشک  ناشنامشچ  شیپ  ار  ترخآ  زا  ییاه  هنومن  دوب و  هتفر  ناشدلج  ریز  هک  یناطیـش  زا  داد  رادشه  ار  اه  نت  ِیمامت  حیـسم ،
.دنتفر ورف  دندنام و  هرابود  سوه ، ِقالتاب  رد  اما  يا 

.تسوا تفأر  دح  زا  شیب  هیامرس  ِتام  هنیآ ، نشور  ياه  سَفَن 

.تسا تملظ  يادلی  رد  يا  هقعاص  نوچ  وا  نیگنس  تلاسر  قرب 

ِدُرب ات  دولوم ، نیا  زا  تسا  هداتـسیا  دـق  مامت  ایند  .نارعاش  ياه  هژاو  زا  راشرـس  اه ، هرجنپ  مامت  دوش و  یم  توالت  نآرق  ناهنپ  نطب 
.دزیرب شیوخ  ياه  مشچ  رد  رود  ياهرواخ  ات  ار  ینابرهم 

دهاوخ شخبدیون  يراشبآ  یسیع ، مالک  .دوش  یم  ساسحا  رت  يدج  ادخ  روضح  دننک و  یم  سمل  ار  ینوگرگد  شنیرفآ ، ِناتسد 
.ایند ِیگدنز  ِریوک  يارب  دوب 

یجنپ هجیدخ  / مد احیسم 

ياه سفن  رطع  دوش ، یم  رطعم  اوه  .دـهد  یم  ناراب  يوب  كاخ ، .دراد  یم  ینازرا  میرم  هب  ار  شیوخ  تواخـس  امرخ  ياـه  هخاـش 
.دیآ یم  یسک 
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.تسا هتفرگ  هناشن  ار  نارود  هناگی  ِتسادق  ماهتا ، ياه  تشگنا 

.كاپ میرم  ِرس  رب  دزیر  یم  ورف  اه ، تمالم  رگناریو  لیس 

هک تفر  یم  میرم  ارچ ؟ دوبن » كاپان  زین  تردام  دوب ، ناـبوخ  زا  تردـپ  میرم ! : » ار شنورد  شمارآ  دـبوشآ  یم  اـه ، لاؤس  ناـفوت 
ندیزو تشهب  يوب  .دش  يراج  حیسم  ياه  بل  زا  تاملک  نیرت  سدقم  .دش  هزجعم  هاگان  هک  دنکـشب  اه  هنوگچ  ارچ و  هنایزات  ریز 

، داد تداهـش  ردام  نماد  یکاپ  هب  میرم ، لفط  .تفگ  نخـس  هقادنق  رد  یلفط  .تخاون  ار  اه  ناج  یتوکلم ، ییادص  كاوژپ  .تفرگ 
تسادق نایب ، نیرت  حیصف  اب  حیسم  .تریح  اه  توکس  دش و  توکس  اه  همهمه  .دندیسوپ  شیوخ  رد  نانهاک  دنتخیر ، ورف  نانهاک 

.تخادرپ عافد  هب  ار  ردام 

تسا و نیمز  لقث  تا  هراوهاگ  .دننک  یم  كاردا  ار  تقیقح  اه ، مشچ  دوش و  یم  روراب  كاخ ، تیاه  سفن  زا  هک  ناوخب  احیـسم !
یمرب تیادص  مطالت  .ار  نانهاک  دیاقع  هدیسوپ  تشپ  رد  تشپ  دنازوس  یم  تا » هراوهاگ   » .ناسنا یگدنامرد  ناراگزور  هاگ  هیکت 

.ار رهش  هدرم  حور  دبوشآ 

.تسا ناگدنامرد  زور  هنابش  ياعد  تروضح ، دنراد و  ار  تیوزرآ  اه  ناج  تس  یهاگرید  احیسم ! ناوخب ،

! دنک يراهب  ار  اوه  ات  دیاب  ییادص  .هدرک  رپ  ار  رهش  شوگ  نایصع ، یگدرب و  هجض  يادص 

! ار نایصع  لهج و  نادرم  نیا  هتفرگرابغ  دیاقع  دنازوسب  ات  ار  لیجنا  نشور  تایآ  ناوخب 

.دنوش یم  باریس  ار  تقیقح  اه  مشچ  دیوگ ؟ یم  نخس  هراوهگ  رد  یلفط 

.دزاس یم  هتفشآ  ناهج  رب  ار  لیئارسا  ینب  تنطلس  يایور  لفط ، نیا  تسا ، هتسویپ  تقیقح  هب  ادخ  هاگرید  هدعو 

! دنهاوخ یم  ار  گرم  تیارب  هدماین ، زونه  حیسم !

.دناکشخب ار  ناشیاه  لایخ  تیاه  هزجعم  ادابم  ات  دنتشگ  یم  تلابند  رد  هب  رد  دندوب و  هدینش  ار  تروهظ  هدعو  اهنت 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...روهط بارش  زا  یماج  اب 

.يراج نیمز  رب  يدش و  ادخ  هملک  قشع ، رازه و  لاس 

.درذگ یم  قافتا  نآ  زا  لاس  ًاقیقد 2005 

! ار خساپ  یب  ياه  مشچ  مامت  .يداد  خساپ  اسر  حیصف و  ردقچ 

« .دیمد نم  رد  ار  شحور  هک  یسک  هدنب  منم  یهلا ، گرزب  هزجعم  منم  هّللادبع ؛ منم  »

! اه ینابرهم  شمارآ  ياه  هناش  تلادع و  يایوگ  نابز  منم 

.ما هدمآ  امش  ياه  هناخ  ینامهم  هب  شمارآ ، قشع و  زا  رپ  ییاه  تسد  اب  هک  ما  « سیدق  » نم

.مشخبب یگدنز  هدروخ ، كَرَت  ياه  تسد  هب  ممدب و  حور » ، » هتخوس ياه  نیمز  هب  ات  ما  هدمآ  هک  ما  « سدقلا حور   » نم

.تسا همه  قح  ینابرهم ، هیاس  ریز  رد  یگدنز  منز : یم  دایرف  هک  ما  « لیجنا  » ياه هتشون  دایرف  نم 

.درادن ار  یمولظم  چیه  رامثتسا  قح  یسک  هک  منامولظم  دایرف  نم 

.مراکب هدنخ  لگ  کشخ ، ياه  بل  رب  ات  ما  هدمآ 

.میاشگب ار  هتسب  ياه  هرجنپ  ات  ما  هدمآ 

.مروآرد ادص  هب  رت  مکحم  ار  اعد  ياه  « سوقان  » مزیرب و اه  ماک  رد  هعرج  هعرج  ار  یحو  تاغل  مالک و  ییاراوگ  ات  ما  هدمآ 

.منک اطع  یگدنز  اهنآ  هب  مروآ و  نییاپ  ناهانگ  یب  هتسخ  ياه  هناش  زا  ار  هتخوس » ياه  بیلص   » ات ما  هدمآ 

، مشچ رد  روهط » بارش   » زا یماج  اب  تسد ، رد  میرم » لگ   » ياه هتسد  اب  يدیسر ؛ هار  زا 

! رس رد  اه  ینابرهم  زا  دودحمان  یتعسو  اب 

.دمآرد زازتها  هب  تیاه  هناش  رد  نیگنس ، یتلاسر  يدیسر و  هار  زا 

.دریگب انعم  اهاسیلک  رد  سدقت ،»  » دوش و زیربل  تندمآ  زا  رهش ، ياه » هسینک   » ات يدمآ 

.يداد نشور  زور  دیون  ملاع ، نامولظم  همه  هب  یتسکش و  ار  بش  مسلط  يدمآ و 

.یهدب دیمعت » لسغ  ، » اه ینابرهمان  اه و  يروابان  مامت  هب  ات  يدمآ 
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.یهد یهاوگ  یهلا  تینادحو  هب  ییوگب و  نخس  هراوهگ  رد  هناربمغیپ  ات  يدمآ 
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ياه هناش  رب  یتسد  ات  يدـمآ  تلادـع  ینابرهم و  لـغب  لـغب  اـب  تمحر و  هدوشگ  ياـهرد  زا  يدـیون  اـه و  یناـبرهم  زا  یتراـشب  اـب 
.ینک فراعت  تبرش  نان و  اهنآ ، یگنسرگ  هب  یشکب و  تیمولظم 

ناطابآ هلبق  میهاربا  !/ شوماخ ياه  سوقان  رب  یتسد 

.تفرگ ناج  میرم » لگ   » رطع زا  لخن ، ياه  هیاس  داد ، هیکت  لخن  هدیکشخ  هنت  رب  هک  میرم 

.دیشک یم  تسد  لخن  ياه  هخاش  رب  هک  دش  یمیسن  یگدنز ،» حور  »

.تخادنا هیاس  میرم »  » رس رب  یتشهب ، ياه  لگ  رطع  زا  ولمم  يراس  هیاس  دییارگ و  یگنیزبس  هب  درز ، ياه  گرب 

.تفرگ یمن  مارآ  شلد  نارگن ، هتسخ و  نامهم 

.درک فراعت  امرخ » ، » هتسخ نامهم  يارب  لخن ،

.دیشخب وا  هب  امرخ  تخرد ، دناکت و  ار  لخن  دنیچب ؛ امرخ  لخن ، نماد  زا  دزیخ و  اپ  هب  هک  دوب  نآ  زا  رت  هتسخ  نامهم ،

نامهم هتفرگرابغ  ياه  تسد  كاخ ، هناش  رد  هناش  ات  دیـشک  الاب  ار  شدوخ  دوجو ، ماـمت  اـب  همـشچ  دـیبوک و  نیمز  رب  ار  شیاـهاپ 
.دنک ناراب  هسوب  زیزع 

* * *

.تشاذگ یم  رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تمهت  ياه  هچوک  دوب و  هدیشک  شوغآ  رد  تخس  ار  ادخ  هزجعم 

.درک یمن  شیاهر  يا  هظحل  هنعط ، نابز  دندوب و  هدرک  دنلب  رس  رهش ، ياه  نابایخ 

اه و هنعط  داد و  یم  ناکت  یمارآ  هب  ار  كدوک  هراوهگ  لیئربج ، ياـه  لاـب  میـسن  .دوب  يراـج  توکـس  هزور  شناـبز ، رب  ناـنچمه 
.درک یمن  اهر  ار  میرم »  » نانچمه بجعت ، ياه  مشچ 

بوکخیم ار  اه  مشچ  كدوک ، حیصف  قطن  ایوگ و  نابز  تسکش و  ار  رهش  نیگنس  شوماخ و  ياضف  كدوک ، حیلم  هدنخ  ناهگان ،
: درک شدوخ 

« ًاَِّیبَن ِینَلَعَج  َباتِکلا َو  َیِنتا  هّللادبع  ّینِا  »
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.دیکشخ ناشماک  رد  ازهتسا  ياه  نابز 

! دش زاب  هدنخ  ياه  هفوکش  هب  میرم ، ياه  بل 

.دنتخادرپ صقر  هب  كدوک ، هراوهگ  تکرح  تازاوم  هب  اه  كرپاش 

.دیسر ماشم  هب  رهش  تمس  راهچ  زا  هکئالم ، لاب  كاوژپ  نینط 

.دور یم  هاگتدابع  تمس  هب  میرم » »

.دروآرد ادص  هب  ار  شوماخ » ياه  سوقان   » ات دور  یم 

.دوش زیربل  وا  مودق  رطع  زا  اسیلک ، ات  دور  یم 

...درتسگب ار  دوخ  شیاین  هداجس  ات  دور  یم 

یقلاخ یلع  / تایح حور 

ياه لد  هتسخ و  ياه  ناج  رب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  دوعوم  تراشب  وت ، يادص  نینط  یتقو  درب ؛ دهاوخن  دای  زا  خیرات  ار  محللا  تیب 
رد وت  دوب و  شرع  میرم ، شوغآ  .درک  کیدزن  يدوبان  طاطحنا و  ياهزور  هب  ار  یکیرات  تملظ و  ياه  هناـخ  داد و  دـیون  هتـسکش 
یم شرتسگ  یتیگ  روانهپ  هنهپ  رب  ار  قشع  ِمیرح  ِتمرح  تیاه ، تسد  دـنکارپ و  یم  ار  ناگتـشرف  لالز  رطع  ترکیپ ، شوغآ ، نآ 

.داد

.زیربل ترهم  زا  اه  هنیس  دش و  یم  هدنخرپ  وت  مان  رارکت  زا  اه  ناهد 

ماگ يوسارف  رد  نیمز ، ياه  مشچ  ییآ و  یم  وت  .دـهد  یم  تنیز  تندـمآ  هحیار  ار  اضف  دوارت و  یم  وت  سدـقم  ناهد  زا  تاملک ،
ار تسفن  تفاـطل  لـگ ، هچنغ  هچنغ  دـنوش و  یم  يراـج  ار  تروـضح  لـالز  بآ ، همـشچ  همـشچ  .دوـش  یم  هدرتـسگ  مـیرم  ياـه 

.دنک یم  نیگآرطع 

.یشک یم  تانئاک  هدیکت  رکیپ  رب  تبحم  رس  زا  یتسد  ینک و  یم  مارآ  تا  یئاروها  مالک  اب  ار  یتسه  مارآان  نت 

.ینک یم  اهر  یتسه  هریت  ياضف  رب  ار  سدقم  تایآ  وت  درامش و  یم  هظحل  ار  تا  لیجنا  توالت  گنهآ  هناربص  یب  ناهج ،

! باتفآ ردارب 

.یهد نایاپ  بش  تموکح  هب  نامزلا ، رخآ  دوعوم  تسد  رد  تسد  هک  دشک  یم  راظتنا  ار  وت  زونه  مه  نامزلا  رخآ 
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.دننک ریثکت  یهاگحبص ، ِمیسن  ِسفن  ره  اب  ار  قشع  دنریگ و  كربت  لازیال ، همشچ  نآ  زا  ات  وگب  ار  تنویراوح  زیخرب و 

.دیشخب ون  تایح  ار  نیمز  هدرم  نت  تندمآ ، هک  يدمآ ، شوخ 

يرهاط دومحم  دیس  / ینامسآ حیسم 

.دروآ یم  نابز  هب  ار  ام  ِشوماخ  ياه  هتفگ  وا  .دینش  یم  ام  ياه  شوگ  يارب  دید و  یم  ام  نامشچ  يارب  حیسم 

ردنت هدنخ  شیاوآ  رد  .دنتفرگ  یم  ربرد  ار  شیاهاپ  فیطل ، ياه  لُگ  تشاد ، یمرب  ماگ  اه  هپت  رب  هک  شنامـسآ  هب  ور  ياه  ماگ  اب 
.دندوب هدمآ  مه  درگ  داب ، ناتخرد و  یبوکیاپ  ناراب و  کشا  و 

: تفگ یم  هک  دوب  ومه  .نامسآ  زا  اما  دوب ؛ نیمز  رب 

اـشوخ دـش ! دـنهاوخ  یکی  دـنوادخ  اـب  هک  نـالد  كاـپ  اـشوخ  دـنبای ! مارآ  شیوخ  رهم  فطل و  زا  يدوز  هب  هک  ناـنابرهم  اـشوخ  »
(1)« .دش دهاوخ  هدروآ  تمحر  اهنآ  رب  هک  ناگدنشخب 

! حیسم يا  وت  رب  مالس 

اب نانچ  دیـشک و  ار  وت  يابیز  شقن  دوخ ، تسد  اب  و  ردپ ، هطـساو  یب  هک  تساوخ  یم  تا  ینامـسآ  سدـقم و  نانچ  تراگدرورپ ،
(2) .دیمان تا  « هّللا ُهملک   » هک دید  تا  هناگی  شیوخ 

! ینامسآ حیسم  يا 

!؟ تفرگ رس  رب  توبن  جات  نیشن ، هراوهگ  كدوک  مادک  وت -  زج  یتسار -  هب 

دنک ربمغیپ  دهَم  رد  ار  لفط  »

« دنک رت  غلاب  ْشناریپ  همه  زو 

ینامسآ ياه  هدئام  تفایض  هب  ار  نایناهج  زاغآ ، نامه  زا  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هراوهگ  رد  هراوخریـش  لفط  نیمادک  وت ، زا  ریغ  و 
: هک داد  رد  الَص  هنوگ  نیا  دناوخارف و  شیوخ 

يربمایپ ماقم  ارم  تسا و  هداد  ینامـسآ  باتک  ارم  وا  میادـخ ؛ هدـنب  نم  هک  یتسرد  هب  ًاِّیبَن ؛ ینَلَعَج  َباَتِْکلا َو  َِیناتآء    ِ هّللا ُدـْبَع  ّینِا  »
(3) «. تسا هدیشخب 

؛ يدوب هتفگ  نخس  نامیارب  زامن  زا  نامز ، نامه  رد 
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.114-113 صص قشع ، نخس  يادص  ناربج ، لیلخ  ناربِج  - . 1
شمان هک  دوخ  زا  يا  هملک  هب  ار  وت  دـهد  یم  تراـشب  دـنوادخ  میرم ، يا  دـنتفگ : میرم  هب  ناگتـشرف  هک  هاـگ  نآ  رآ ، داـی  هب  - . 2

.56 نارمع : لآ  تسا ؛ میرم  رسپ  حیسم ،
.30 میرم : - . 3
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ِیناـصْوَأ َو  : » قلخ هب  هجوت  اـب  هارمه  يزاـمن  هک  دـشاب ؛ هتفهن  مدرم  لاوحا  زا  يربـخ  یب  یتواـفت و  یب  نآ ، رد  هک  زاـمن  نآ  هن  اـما 
(1)« ...هاکزلاو هولصلاب 

.(2)« یتَِدلاِوب ًاَّرب  َو  : » یتفگ نخس  زین  نانآ  هب  یکین  و  ردام ) ردپ و   ) تمرح زا  ام  اب 

! حیسم

، دینکن کش  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  مه  امـش  رگا  : » يدومرف يداد و  ام  هب  ار  هیده  نیرتالاو  هک  هاگ  نآ  يدرک ، ناممرگلد  ردـقچ 
(3) «. رتشیب هکلب  دیناوت و  یم  مه  امش  ما ، هدرک  نم  هک  ییاهراک 

: يراب .میراذگب  توبن  ياپ  ياج  رد  ياپ  میوش و  سفن » احیسم  ، » میناوت یم  زین  ام  هک  يدنارواب  ام  هب  و 

دیامرف ددم  زاب  را  سُدُقلا  ُحُور  ضیف  »

« درک یم  احیسم  هچنآ  دننک  زین  نارگید 

هدازربکا ریما  / روهظ كاپ  ياوه 

.تسا رورـس  زا  ولمم  ياه  همغن  زیربل  نامـسآ  دجنگ و  یمن  شیوخ  تسوپ  رد  نیمز  .دیآ  یمرد  مطالت  هب  كاخ  نادهز  رد  يرون 
اه نامـسآ  شوگ  رد  لیئربج  .دنیـشن  یم  هراظن  هب  ار  عولط  شیوخ  ِتاظحل  ِنیرت  نشور  رد  قفا  دریگ و  یم  وضو  یکاـپ  هب  كاـخ 

.تسا هدینش  یحو  نابز  زا  هک  ار  یتراشب  دنک  یم  همزمز 

هقیاضم یب  هک  ینامـسآ  تسا  يا  هیده  دـنخبل  .دوش  یم  زیربل  اه  مشچ  زا  ندـمآ »  » قوش دـنوش و  یم  سبح  اه  هنیـس  رد  اه  سفن 
هک ار  ییاه  هداج  دنا  هتخود  مشچ  هشیمه ، زا  رت  ناریح  اه  هنیآ  .دوش  یم  میسقت  ناینامـسآ  ناینیمز و  نایم  رد  نامـسآ  نیمز و  نیب 

.تسا كاخ  شنیرفآ  هراوهگ  سدق ، .تسا  سدقملا  تیب  اجنیا  .تساه  ناکم  ِنیرت  سدقم  هناخ  نیا  .دوش  یم  متخ  یحو  تیب  هب 

سفن زا  هک  يرداـم  کـئالم ؛ دـنرب  یم  اـه  نامـسآ  هب  میرم ، رطع  زا  يا  هلاـه  رد  ار  شمـسبت  هـک  تـسا  يرداـم  نیمزرـس  سدـق ،
يان رد  یتسه  كاپ  مَد  شنیرفآ ، رهطم  سفن  مالسلا  هیلع  حیسم  یـسیع  ردام  تسا ، میرم  هک  يردام  دریگ ، یم  هزات  ناج  شدنزرف 

هک يربمایپ  ار ، نامزلارخآ  یجنم  تماـما  دـشک  یم  راـظتنا  هک  یمومأـم  حیـسم  اـه ، نامـسآ  میلقا  رد  توکلم  هزنم  مدزاـب  ناـمز و 
، رظتنم ِحیـسم  .دـننک  رون  رد  قرغ  ار  هبعک  نارظتنم ، رگید  شیپاـشیپ  شباـکر ،  رد  اـت  ار  شیوـخ  ماـما  تیـالو  دـهد  یم  تداـهش 

.ار روهظ  كاپ  ياوه  دنک  مامشتسا  ات  تسا  رظتنم  هک  ییاحیسم 
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هبنشراهچ

يد 1384  7

هدعق 1426 يذ   25

Dec.28.2005

ضرألا وحد  زور 

یجنپ هجیدخ  / شیاسآ دهم 

هک تفرگ  ماـن  نـیمز  درک و  دوـجو  زاربا  دیـشک و  دـق  مارآ  مارآ  كاـخ ، .درک  يا  هوـلج  یهلا  تاذ  تردـق  تشذـگ و  زور  شش 
میلـست و هرامه  يدنوادخ  هوکـش  ربارب  رد  نتورف و  دنوادخ ، نامرف  ربارب  رد  نیمز  دشک و  یم  شود  هب  ار  نآ  ناور  زبس و  ییایرد 

.تسا ریز  هب  رس 

.دوش یم  تظفاحم  اه  نامسآ  زا  یئرمان  دنلب و  ییاه  نوتس  ياه  تسد  هب  هک  یبآ  یتعسو  رد  هدش  اهر  هرایس  نیا 

ص:40

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


مدآ تفرگ و  ناج  ادخ ، نذا  هب  كاخ ، .مدآ و  هودنا  جنر و  يارب  دوش  يا  هراوهاگ  ات  دـش  عشاخ  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  كاخ ،
.دیامیپب ار  تیاهن  یب  ياه  هداج  ات  دش  نایامن  نیمز ، تعسو  رب  تقلخ ، ياپ  در  نیلوا  .دمآ  دیدپ 

.دش اریذپ  ناج  هب  ار  نایمدآ  هانگ  تفرگ و  رارق  شمارآ  شیاسآ و  دهم  نیمز ، و 

.دندش و لوغـشم  دنوادخ ، دیمحت  حیبست و  هب  اهراسخاش ، عافترا  رب  اه  هدنرپ  تفرگ و  ندیـشورخ  اهراشبآ  تشگ و  يراج  اهدور 
دوهـش و زا  يریوصت  هک  اهایرد ، اب  دـندش و  ناـبهاگن  ار ، شا  هکت  هکت  گرزب ، ییاـه  خـیم  ناـنوچ  هک  اـه  هوک  تمظع  اـب  نیمز ،

.دنزومآ یم  تفرعم  گرب  گرب  هک  ناتخرد  اب  دنا و  كاردا 

زا هشیمه  نارگن  نیا  نیمز ، .هتفخورف  دوخ  رد  ار  دایرف  رازه  هک  شوماـخ  هرایـس  نیا  رهم ، زا  دـنارورپ  یم  هک  يدـبا  هراوهاـگ  نیا 
.شیوخ نادنزرف  هدنیآ 

عرـضت و يارب  دـشاب  هتـشاد  یهاگ  هدجـس  ناسنا ، رورغ  یناشیپ  ات  مدآ ، ینب  شیاـسآ  يارب  دوش  یهاـگیاج  اـت  دـمآ  دـیدپ  كاـخ 
.عوشخ

.گرزب یکحم  رد  دنوش ، ادج  مه  زا  دب  بوخ و  هک  .دوش  تسمرس  بارتوبا ، هناقشاع  تاجانم  زا  ات  دش  هدیرفآ  نیمز 

نیا ...نیریـش  خـلت و  تارطاـخ  ناتـسروگ  نیا  شمارآ ، يوجو  تسج  رد  نادرگرـس  نیا  هتفر ! ورف  تیـصعم  رد  هرایـس  نیا  نیمز ،
گرزب یتراجت  رد  مدآ ، ات  ...دش  هدیرفآ  نیمز  و  اه ، تلادـع  اه و  متـس  اه ، تراغ  اه ، ینابرهم  اه ، مغ  هاگیاج  اه ، يداش  هاگیاج 

.شتآ بآ و  بوچ و  گنس و  كاخ و  زا  هدرشف ، مه  رد  یتاقبط  اب  دش  هدیرفآ  نیمز  دنک و  هلماعم  ادخ  اب 

هدش مار  يرتش  نانوچ  شخرچ  لاح  رد  هراوهاگ  نیمز  .تقلخ و  گرزب  هفسلف  .كاخ  هنییآ  رد  راگدرورپ ، یهانتیال  تردق  یلجت 
کی زا  يراگتـسر  يادنلب  هب  يا  هطقن  زا  تقلخ  عورـش  زا  ضرالا ، وحد  رد  نیمز  يادـتبا  درب و  یم  دـصقم  هب  ار  دوخ  ناراوس  هک 
نیمز ار و  ادـخ  هناخ  تشخ  تشخ  میهاربا  داهن  ناینب  هک  يزور  ناـمه  زا  مدآ ، ینب  هاـگهانپ  تسا و  نیمز  لـقث  هک  نشور  بعکم 

.دخرچ یم  دخرچ و  یم  زونه  شیوخ  رادم  رب  نشور  يا  هطقن  نوچ 
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مژد داوج  دمحم  / نیمز ینامسآ  تدالو 

یئزج هک  ار  مدوخ  منیب ؛ یم  ما  هداـتفا  مه  يور  ياـه  کـلپ  تشپ  زا  ار  مدوخ  مراد  .مارآ  هتـسهآ ، کبـس ، .مدـنب  یم  ار  منامـشچ 
.تسا نیمز  هب  فوطعم  ما ، هتسب  ياه  کلپ  ِمسجت  الاح  .دروخ  یم  رُس  مدوخ  زا  مهاگن  .متسه  كاخ  زا  کچوک 

مراد هتسهآ ، هتـسهآ  .اهتنا  یب  ِعیـسو  نامه  نیمز ؛ يرآ ، .ار  نیمز  ِینامـسآ  ِتدالو  اما  منیب ؛ یم  مراد  تسا و  هتـسب  زونه  منامـشچ 
تـسد منیب  یم  مراد  .ار  شتایح  ِترارح  ِطسب  مارآ ، مارآ  منک ، یم  رواب  مراد  .ندوب  ِتعـسو  هب  ار  شَنَدُش  هدیـشک  منک  یم  سمل 

.تسا هدش  رارق  یب  داب ، ِنایرج  رد  هک  منیب  یم  مراد  ار  شخارف  هنیس  ِناراب  هراتس  .تسا  جاوم  یتسه ، ِيوپاکت  رد  هک  ار  شیاه 

.ایرد ِیگشیمه  باهتلارپ و  هنهپ  رب  شسفن  هرفس  دوش  یم  هدرتسگ  دوش و  یم  هدنک  شا  هتسه  هک  منیب  یم  مراد 

یکی ییوگ  هنیـس ، هب  هنیـس  هک  زین  ار  نامـسآ  رورغ  سدقم و  نیمز  اب  شا  ینیـشن  اج  کی  رد  درک  ساسحا  دوش  یم  ار  ایرد  رورغ 
! كاخ اب  تسا  هدش 

حطـس رب  دوخ  راونا  ِترارحرپ  ِباتزاب  زا  شا  ییالط  ياه  هنوگ  تسا  هدش  غاد  هک  دید  ناوت  یم  دـید ؛ دوش  یم  ار  دیـشروخ  هاگن 
.تقلخ دازون 

.دواک یم  ار  اضف  میاه  مشچ  دنوش و  یم  هدنک  مه  زا  مارآ  میاه  کلپ  الاح  .نافرع  تایح و  زکرم  زا  تسا ، هدش  هداز  نیمز 

.دراد دوخ  اب  ار  تمدق  هراصع  شناج ، هک  ینیمز  موش ؛ یم  هریخ  نیمز  رب 

.دوش یم  رگ  هراظن  ار  شمارآ  ِشزیر  ِصقر  مراد و  یمرب  شیاه  هناد  فیطل  ِحطس  زا  یتشم  ار ، شقلاخ  منک  یم  حیبست 

.میوگ یم  رکش  ار  ندوسآ  رتسب  ِشیاز  سپس  معلب و  یم  ار  كاخ  رطع  مشک ، یم  وب  ار  متسد 
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هبنشراهچ

يد 1384  7

هدعق 1426 يذ   25

Dec.28.2005

يزومآداوس تضهن  لیکشت  زورلاس 

ییاضر هدیمح  / ایند يرادیب 

رد موش  یم  اهر  مریگ و  یم  اه  هچیرد  هرگ  زا  ار  میاـه  مشچ  رون ، ياـه  همـشچ  نتفاـی  دـیما  هب  یکیراـت ، دوکر و  همه  نیا  زا  اـهر 
.رتراشرس ییاه  مشچ  اب  نیا ، زا  دعب  رظانم  شوغآ 

مارآ مارآ  تاحفـص  رتسب  رب  منک و  یم  رورم  ار  مرـس  تشپ  ياهزور  باتک  قرو  هب  قرو  .تاملک  اه و  ملق  نینط  هب  مهد  یم  هیکت 
.موش یم  رادیب 

مهج و یم  شیوخ  زا  رامش  یب  .مونش  یم  هناقشاع  ار  نشور  ياهزادنا  مشچ  يوب  نم ، دنور و  یم  هژر  مهاگن  يور  هبور  تاملک ،
ياه هرادج  زا  مرذگ  یم  .دودـب  میاه  شفک  ریز  كاخ ، ات  ما  هتـشادرب  مکحم  ار  میاه  ماگ  .منک  یم  اهر  ار  بش  هدروخاپیت  منهج 

.لهج ربتس 

ایند يرادیب  رد  هنامیمـص  میاشگ و  یم  ار  میاه  مشچ  .دنا  هدش  رادیب  مناتـشگنا  تسد  رد  ملق  .دزغل  یم  مناتـشگنا  رب  اه  هیناث  گنز 
 - رت مکحم  یماگ  مدنخ -  یم 
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تصرف .مسیون  یم  مناوخ و  یم  .ار  ما  هدش  يرپس  ياهزور  منک  یم  رورم  هحفص  هب  هحفص  هتفرگ و  ندیـسر  ياه  هراوید  رب  تسد 
.تسا هدرک  لح  رون  رد  ار  میاه  هتخای  لهج ، زا  ییاهر  طاشن  .تسا  هدرک  راشرـس  ار  میاـه  هیر  رت ، هزاـت  يزور  رد  ندیـشک  سفن 

سنج زا  یملق  اب  .دنا  هدوشگ  ار  میور  هبور  هتسب  ياه  هچیرد  دنا و  هتفاکش  ار  بش  تاملک ، .دنا  هدش  تخانش  روخ  رد  میاه  مشچ 
.ارم مامت  تاملک ، ما و  هتخیگنارب  ار  تاملک  راهب ،

رد هتـسخ  ياه  کلپ  یپاـیپ ، اـت  ما  هتفاـی  ییاـهر  یـشومارف  مکحم  راـصح  زا  .تسا  هتفرگ  باتـش  نم  رد  زور  هشیمه ، زا  رت  نشور 
.تسا نم  هزات  هاگن  هاگنالوج  تاحفص ، ملق ، هب  هداد  هیکت  .میاشگب  رت  هزات  يا  هدرتسگ  هب  ور  ار  ما  یکیرات  هدوهیب  اه  لاس  دوکر 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / ملق نشور  یقیسوم 

میهـس ییاناد ، ياه  گنر  نیرتزیوالد  ِییاریذـپ  رد  .راذـگب  نایاپ  هطقن  دنـشاپ ، یم  وت  رب  تمالم  گـنت  هچوک  زا  هک  ییاـهایؤر  هب 
.سرب تفرعم  ياه  هرجنپ  زا  نشور  ياه  هدروآرف  رب  .ربب  تذل  يداش  نیا  زا  شاب و 

.نُک نک  هشیر  هدش ، هدیئور  لهج  تمس  هک  ار  زره  ياه  هاگن 

: هک تسا  ندیسر  نیزاغآ  هلپ  نامه  نیا  يوش و  یم  مه  رت  باداش  دوخ  ِیناوج  زا  دنک ، یم  شوارت  ملق  يزبسرس  زا  هک  یتوق  اب 

دوب اناد  هک  ره  دوب  اناوت  »

« دوب انرب  ریپ  لد  شناد  ز 

رگا دـندرگ ، یم  توارطرپ  ترارحرپ و  هچ  اهزور  يوش و  ندـیمهف  يانام  شوقن  هتفیـش  رگا  دـش ، دـهاوخ  رت  گرزب  ردـقچ  اـیند 
.يدرگ كاردا  ِيایوپ  ِتلاصا  قاتشم 

.تسا رت  مرگ  یهاگآ ، ِيابفلا  ِشبات  زا  سپ  ِدیشروخ 

زا یتح -  تماـن -  ِنتـشون  يارب  هک  تسا  هتفر  یبیع  هچ  وت  ِناتـسد  رب  رگم  .تسین  رید  هاـگ  چـیه  ناـگژاو ، راـید  هب  ندیـسر  يارب 
رطع ات  نزب  همیخ  اه  باتک  ِیگیاسمه  رد  ایب و  دنوش ! افوکـش  تفایرد ، يارب  تنامـشچ  دادعتـسا  راذگب  ییوج ؟ یم  ددـم  نارگید 

.ینک مامشتسا  ار  شمارآ  نیرت  نیریش 
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.راکب ناهج  نهذ  هیداب  رد  ار  نتسناد  ياه  جاک  .يدرگزاب  باتک  راهب  ِیناوخمه  زا  هک  تسا  ینامز  تیاه ، مشچ  علطم  ِنسُح 

! راذگب ریثأت  ربب ، تسد  شیوخ  يادرف  رد  اه  کبرقع  ياپ  هب  اپ 

! دَنامن یقاب  گنگ  وت  يارب  زار ، زمررپ و  يایند  هیتآ  زا  يا  هبیتک  چیه  راذگب 

.دهد یم  یگدز  کپک  یگنهک و  يوب  لهج ، کیرات  بولسا  رگید 

! ملق نشور  یقیسوم  هب  هدب  ارف  شوگ 

.یبایب نآرق  ِینامسآ  نتم  زا  ار  ملق  رب  دنگوس  دیاب 

يارب تترطف  نوماریپ  هک  ییاه  ناجیه  هب  .نادـجو  رگنـشور  لوسر  هب  هدـب  لد  راذـگب و  ور  شیپ  ار  هشیدـنا  دـیدج  ياـه  قشمرس 
! هدب تبثم  خساپ  دنز ، یم  رگنلت  يزودنا  شناد 

.دنک یم  مضه  ار  اهنآ  وت  رگشواک  لصحم و  نامشچ  اهنت  هک  دنا  هتخیر  اه  باتک  رب  یقیاقح 

«. تسا نتسناوت  نتساوخ ، « ؛ دزیخ یمرب  وت  زا  هک  تسا  یتمه  ورگ  رد  راهب ، نیرتزیگنا  لد 

یپ نتورف  هبزور  «/ ...و پ  ب ، فلا ، »

! یسرب يدنمشیدنا  ِتوکلم  هب  ات  ورب  الاب  تاملک  ِناک  هّلپ  زا  ردق  نآ  زومایب و 

.نتخومآ زا  ناسنا  دوش و  یم  زبس  راهب  زا  تخرد  زومایب ،

.ار ناهج  هشیدنا ، دنک و  یم  نشور  ار  بش  هام ، زومایب ،

! یبایرد ار  یتسه  ِزار  ات  ار  ندوب  يابفلا  زومایب ،

.درک هیده  ناسنا  هب  تاملک  نیرت  ینارون  رد  ار  شمالک  دنوادخ ، هک  زومایب  ار  تاملک 

.دسر یم  ییاناد  ِغاب  هب  هک  یهار  رد  راذگب  مدق 

.تسادخ ِناربمایپ  ِتلاسر  هصالخ  ملع ، هک  ناوخب ،

رد یهایگ  چـیه  هک  زومایب  .دـهد  یم  دـنویپ  دوهـش ، هدـیپس  هب  ار  دوجو  ِبش  هک  تسا  رون  ياـبفلا  نیا  ...و » پ  ب ، فلا ،  » زوماـیب
.درک دناوت  یمن  دشر  لهج ، ِریوک 
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.یسرب تیدوبع  يایرد  ِموهفم  هب  دیاب  وت  وش ؛ يراج  سیونب ، ناوخب ، .راذگب  مدق  ملع ، ِینامسآ  ِغاب  هچوک  رد  رادرب و  ملق  زومایب ،

.دنک عولط  تلد  ِقرشم  رد  تداعس  ِدیشروخ  دوش  یم  بجوم  هک  ار  هچنآ  زومایب 

: هک شاب  هتشاد  دای  هب  زومایب و 

«. تسا شناد  ملع و  ناسنا ، ِرمث  يراگتسر و  نامیا ، رمث  »

یقلاخ یلع  / تسا رون  ملع ،

بش نیا  ياه  هرادج  رب  یهاوخ  یمن  رگید  .يرادرب  مدق  هتسب  ياه  مشچ  اب  یهاوخ  یمن  رگید  دنا ، هداتـسیا  تکرح  زا  تیاه  ماگ 
ار شیوخ  .ینیبـب  یکیراـت  زج  رگم  اـت  ینک  یم  کـیدزن  يا  هچیرد  ره  هب  ار  دوخ  .ییوج  یم  يرفم  .يزیواـیب  تسد  زیگنا ، ترفن 

كاخ .تملظ  یکیرات و  اب  هدرک  وخ  داب ، یلیـس  لمحت  هب  موکحم  نیمز و  دنب  رد  ياپ  هدارا  یب  یتخرد  نوچ  .یبای  یم  اهنت  ياهنت 
ینز یم  لُز  یکیرات  يوس  نآ  يا  هرجنپ  رب  .دنک  یمن  لمحت  ار  وت  نوکـس  مه  كاخ  یتح  ینک  یم  ساسحا  .دـبنج  یم  تیاپ  ریز 

! یناهرب یکیرات  نیگنس  مجح  نیا  مکارت  زا  ار  دوخ  دیاب  .تسا  يراج  يدازآ  شوخ  ياوآ  شیاه  بل  يور  رب  هک 

.ینز یم  قرو  ار  شریدقت  هحفص  ینک و  یم  زارد  تسد  يور ، یم  هرجنپ  يوس  هب 

! دنا هدش  دلوتم  هزات  ایوگ  تیاه  مشچ  .دوش  یم  نوگرگد  تا  تشونرس 

.یبای یمرد  ار  دوخ  .تسا  هتفرگ  انعم  گنر  تنوماریپ  ناهج 

ریپ هدرگ  رب  وت  روضح  راگنا  .هدـش  هفاضا  تدوجو  یتسه ، گنراگنر  هفیحـص  رب  راگنا  .ینک  یم  ساسحا  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اـب 
! دنک یم  ینیگنس  نیمز 

، فرح هب  فرح  دوش و  یم  ینعم  تیارب  تانئاک  هژاو  هژاو  .یکیرات  رد  هن  اما  دنیب ، یم  .هتـشذگ  نوچ  هن  اما  دنیب ، یم  تیاه  مشچ 
.تسا هدش  نامرد  تیاهدرد ، .تملظ » لهج ، تسا و  رون  ملع ،  » .دنریگ یم  نابز  وت  اب  ملاع  يازجا 

.يرادن مارآ  اما  يا ؛ هدیسر  شیوخ  بولطم  هب 
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.تسین يدح  ار  ششورخ  روش و  هک  تسا  یمطالتم  يایرد  تدوجو ،

.یتسین اهنت  وت  رگید 

.دنراد یمرب  مدق  وت  اب  شناد ، ناگدنیوج  مامت  ینک  یم  ساسحا  .دنهارمه  وت  اب  ملاع  يازجا  مامت 

.ییوگ یم  رکش  ار  ادخ  تزورما ، دماشیپ  زا  يدنخ و  یم  کیرات  هتشذگ  هب 

.دوش یمن  لسوتم  يراوید  چیه  نماد  هب  تهار  نتفای  يارب  رگید  تیاه  تسد 

تسا هتفرگ  ارف  ار  وت  شناد  رون 

.ملع هدش  تنابز  درو  .دلاب  یم  وت  رب  درادنپ و  یم  تبهوم  شا  نیگنس  هنیس  رب  ار  وت  روضح  نیمز ،

.دوارت یم  نآ  زا  رهوگ  دوش ، یم  زاب  هک  تناهد 

«. نیصلاب ولو  ملعلا  اوبلُطا  : » ییوگ یم  دوجو  مامت  اب  دهاوخب ، يدنپ  وت  زا  هک  ره 
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هللا همحر  يرافغ  هللا  تیآ  تداهش 

يدمحم سابع  / خرس هرطاخ 

خلت يربخ  تساوخ  یم  هک  يربا  دراب ؛ یم  هن  دور  یم  هن  هک  يربا  نیا  ربا ؛ نیا  زا  هآ  .درادـن  یناراب  اما  تسا ؛ دولآ  هم  نامـسآ  زاـب 
؛ دـیراب دـیاب  اما  .تسا  هدـیرب  ار  رهـش  ناما  ناتـسمز ، يامرـس  زوس  تسناد  یم  تشادـن ! بات  ار  اهراوید  ياه  هروشلد  اما  درابب ، ار 

.دوب هدرک  رارق  یب  يروج  دب  ار  اه  نادمچ  رفس  يوب  .تفرگ  یم  ار  رهش  ياوه  مامت  تشاد  تبرغ  يوب  رگید  تسین ! يا  هراچ 

وت و يدیـسر  مانمگ  هک  يا   » دوب هدـمآ  هک  يزور  نامه  لـثم  تشذـگ ؛ هدولآ  تبرغ  ياـه  ناـبایخ  زا  رت  بیرغ  میـسن و  زا  رتاـهر 
»؟ یتشذگ مارآ  یب  ناباتش و  هک  يدوب  هک  وت  یتشذگ /  مانمگ 

هقردب هب  یعمج  هتـسد  ياهزاوآ  اب  ناگدنرپ ، هکنآ  یب  دشاب ؛ هتفر  تنادنز  ياهراوید  زا  رتوس  نآ  تا ، هلان  يادص  هکنآ  یب  یتفر ؛
.دنشاب هدمآ  تا 

مامت اب  ار  تلولس  ياه  هلیم  یگدنز ، هک  ییاهزور  نامه  دای  هب  .دنز  یم  مدق  تهاگ  هجنکش  لولـس و  ياج  ياج  رد  تیاه  هرطاخ 
يرـصتخم يراویدراچ  نامه  رد  تسوت ؛ هصالخ  ایند  تسناد  یم  بوخ  هک  دـنک ؛ سمل  ار  تشمارآ  يا  هظحل  ات  درـشف  یم  دوجو 

.تشادن اج  مارآ  یباوخ  هزادنا  هب  یتح  هک 

.گرم سرتسد  زا  رود  یگرم و  زا  رت  ینتفایان  تسد  هک  تسناد  یم 
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.دنبوکب ترس  رد  خیم ، اب  ار  ناشیاه  هنیک  ات  دنتخاس  تا  همجمج  رب  هک  تسا  يا  هرفح  نآ  زا  رت  کچوک  ایند  هک  تسناد  یم 

يالاب زا  ار  تلادـع  دنتـسناوتن  هک  روط  نامه  دـننک ؛ ادـیپ  وت  رد  ار  گرم  دنتـسناوتن  اـما  دـنک ؛ ناروف  تیاـه  مشچ  زا  گرم  دـیاش 
.دنشکب نییاپ  تیاهربنم 

...دنتسناوتن هک  روط  نامه  .دننک  رشتنم  تربنم  يالاب  رب  قح  زا  ریغ  یفرح  دنتسناوتن  هک  روط  نامه 

.نادنز نیگنس  ياوه  یگنس و  ياهراوید  يوس  نآ  ات  یتفر  یتفر ؛ میسن  زا  رت  مارآ  .يدمآ  مارآ 

.دش یم  متخ  راهب  هب  اهربا ، يوس  نآ  هک  ار  ییاه  هداج  يدش  رفاسم 

« دای زا  يور  یمن  اما  يور  یم  هدید  ز  داب /  اب  يور  یم  هک  نم  لگ  ریخ  هب  رفس  »

یسوط اروح  / درم دازآ 

رد دوب  رون  لیسگ  تهاگن ، ناشکهک  .دروآ  یمرد  وناز  هب  ار  هوک  هک  یمزع  اب  قح ، نادرم  ِيراوتسا  تبالـص و  هب  يدوب ؛ هداتـسیا 
.مکاح نادایش  سولاس  رگاشفا  تتقادص ، یبایدر  یهاش و  متس  تملظ 

ساره و چیه  یب  يدوب ؛ هتشارفارب  ار  قح  تیار  تیالو ، يادتقا  هب  يدید و  یم  ار  ناتسرپ  بش  هجنکـش  ياه  لاچ  هایـس  اهریجنز و 
.ینکشب ار  بش  راوید  ات  یتخات  یم  رون  ییاورپ  یب  هب  .یگنرد 

ساره هب  دـهعت ، ربنم  زا  اما  وت  دـمآ و  یمن  شوخ  یهاش  متـس  میژر  هدولآ  هقئاذ  هب  هک  دوب  تیاسر  مالک  كاوژپ  نامولظم ، يادـن 
.يدمآ یمن  نییاپ  كانلوه ، ياهدیدهت 

دتسا زاب  ناهج  هچ  ره  زا  وت  قشع  ارم  نوچ  »

« دشاب مناهج  هک  ره  شنزرس  زا  مغ  هچ 

يدـید و یم  ار  راهب  يادـنلب  ناـتخرد ، همه  زا  رتورـس  وت  .هداد  هیکت  نیدـت  دـهعت و  اوقت و  هب  نت  يدوب و  هتـسب  نامـسآ  هب  لد  وت ،
.درک یمن  هدیمخ  ار  تتماق  امرس ، روج  ار و  ناتسمز  یهاتوک 

یمخز ار  تراوتسا  تماق  هک  نیگنس  ياه  لباک  نیا  هدرک و  نینوخ  هتشر  هتـشر  ار  تزاورپ  ياه  لاب  ریرح  هک  تساه  قالـش  الاح 
.هدناشن یکیرات  هب  ار  تا  يدیشروخ  ناگدید  هک  هنزور  یب  ياه  سفق  نیا  هدرک و 
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هیلع یلع  ای  مالـسلااهیلع و  ارهز  اـی  ياوجن  اـب  يدروآ ، باـت  شیوخ  فیحن  مسج  رب  ار  كاواـس  ياـه  هجنکـش  نیرت  كاـنلوه  وت 
ینامسآ زیواتسد  ات  هدش  هدرتسگ  وت  يوس  هب  الاح  نامسیر ، نآ  یتخادنا و  یم  گنچ  ناشدیما  نامسیر  هب  هشیمه  دننام  هکمالـسلا 

.دوش تا 

دبلاک نیا  اـما  هدز ، مه  رب  ار  لـمحت  ربص و  هلداـعم  قشع ، هلوره  رد  تبلق  هچ  رگا  هک  دیهـش ! هللا  تیآ  دیعـس ! یناـحور  نک  زاورپ 
.درادن رازآ  هجنکش و  بات  نیا  زا  شیب  یکاخ ،

نینهآ و ياه  هلیم  نیا  يا و  هدوب  دازآ  تسخن  زا  وت  هک  دـننادب  همه  ات  نک  زاورپ  یهلا  شاداپ  تشهب  ات  هتـسب  ياه  هنزور  نیمه  زا 
.تسا هدز  رهم  تافاکم ، تیانج و  يایند  هب  ار  ناشدوخ  هدولآ  ياپ  تسد و  نیگمهس ، ياهریجنز 

، دیهـش درم  دازآ  يا  گرزب ! درمدازآ  يا  نک  زاورپ  .تسا  هدش  نیگنر  تتیمولظم  خرـس  نوخ  هب  هک  یتلاسر  راتـسد  اب  نک ؛ زاورپ 
! نک زاورپ 

نداهن ناوت  رس  رگ  ناناج  ناتسآ  رب  »

« دز ناوت  نامسآ  رب  يدنلب  رس  گنابلگ 

ییاضر هدیمح  / رظتنم شوغآ 

دهاوخن جارات  هب  ار  تا  یگدنرپ  مادک ، چیه  هن ! .نادنز  ياه  هلیم  سفق ، ياه  هلیم  لباقم ، خـیرات  ِبش  راظتنا ، رد  هتفرگ  رُگ  يادرف 
اب تسا  نامـسآ  یگدوشگ  وت  زا  ریوصت  نیرخآ  .مینز  یم  دایرف  ار  وت  ریگارف  ِيادرف  .راهب  ياه  هخاش  رب  دفوکـش  یم  تیادص  .درب 

.تا یگدنرپ  رظتنم  یشوغآ 

، یـساره یمن  هک  ینز  یم  دایرف  .ار  تداقتعا  ینز  یم  دایرف  ار ؛ تلادع  ینز  یم  دایرف  ملظ ، هیلع  هک  میونـش  یم  ار  تیادـص  زونه 
.هشیمه ات  ياه  هلیم  تشپ  یتح  ناج ، تمیق  هب  یتح  ینک ؛ یمن  توکس  هک 

يا هدمآ  راهب  تفایض  زا  .درب  دهاوخن  دای  زا  دوبعم ، اب  وگو  تفگ  ماگنه  ار  وت  هزیر  هراتـس  ياه  مشچ  نادنز ، هراتـس  یب  ياه  بش 
هن اما  تسا ؛ تایح  يوهایه  هژاو  هژاو  تتاملک ، .يا  هدـیچ  نامـسآ  ياه  هخاش  زا  ار  تنامیا  .یهد  یم  نتفکـش  يوب  هنوگ  نیا  هک 

.ملظ راب  ریز 

 - درک دهاوخن  تشومارف  خیرات ، هک  تساسر  نانچ  نآ  تیادص  اما  دنا ؛ هتـسب  ار  تناهد  هچیرد  هچ  رگا  ریگ ، سفن  موجه  نیا  رد 
 - . تشاد دهاوخن  توکس  يدرس و  هک  یناشفشتآ 
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.دشاب هتشادن  رطاخ  رد  ار  تندش  رپرپ  هرطاخ  هک  دیآ  یمن  يراهب  چیه 

ار یتقیقح  ینک  دایرف  ات  یتشادرب  رـس  هک  يا  هظحل  نامه  زا  تسوت -  هاگنالوج  نامـسآ  هچ  رگا  كاـخ ؛ شوغآ  رد  يا  هداـهن  رس 
.دنتفای دندرک و  وجو  تسج  ایاوز  رد  تقیمع  ياه  مشچ  هک 

.دناوخ ارف  هدوشگ ، لاب  ار  وت  نامسآ  تساوخن ، ینیمز  ار  وت  تداهش ، تشاد ، رگید  یتیصاخ  وت  يارب  گرم 

! نشور تدای  غارچ  دوش -  یمن  شوماخ  هاگ  چیه  تیادص  هک  تسوت  یگرزب  زا 

یم رورم  شیوخ  درـس  هظفاح  رد  ار  تنتفرگ  لاب  نادـنز ، ياـه  هلیم  زونه  میارـسب ؟ تیارب  هنوگچ  ار  تلادـع  يدازآ و  ياـه  هنارت 
.تشاد تداهش  تیصاخ  وت  يارب  گرم  .دنک 
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هبنشکی

يد 1384  11

هدعق 1426 يذ   29

Jan.1.2006

همئالا داوج  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  تداهش 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هلجد رد  هتخوس  ياه  هراتس 

.دوش یم  تیاور  میظع  سب  يا  هعیاض  هدش ، هدیشاپ  نیمظاک »  » ِراوید رد و  رب  هک  گوس  ِهایس  بکُرم  نیا  زا 

«. نوعجار هیلا  ّانإ   » رد تسا  هدش  لح  هلجد 

.دنتفا یم  خرس  یتوکس  ِرتسب  رد  اه  هاگن  دنزیمآ و  یم  ْخلت  يرود ، مطالت  رد  اه  گنر 

.دندوب هدش  انشآ  هزات  ادخ  هدیزگرب  نیا  ِناتسد  ِریرح  اب  تواخسُرپ  ياهربا 

.هتسب شقن  نامز  ِنهذ  رد  شا  ینآرق  ِلیامش 

.شراتفگ رد  رو  هطوغ  تغالب ، تحاصف و  دندوب و  شنامشچ  ِمیقم  باتفآ ، ياه  نیمزرس 

دناشن و ناشدوخ  ِیشورفرخف  بادنگ  رد  ار  اه  « مثکا نب  ییحی   » .دراذگ تسکش  ِناتـسد  رد  ار  هلزتعم »  » ِناتـسد وا ، تردقُرپ  ِشناد 
.دندز اضما  شیوخ ، زجع  ياه  هگرب  ياپ 
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روـن و ِترواـجم  رد  دیـشروخ ، زور  ره  .دـش  یم  لسلـست  راـچد  هنرگو  دـسرب ؛ وا  دـییأت  هب  هک  تشادـن  يا  هراـچ  راـگزور ، هریاد 
.درک یم  یفرعم  رگید  ِروج  ار  حبص  وا ، لماک  ِیگدنشخب 

.دنداد یم  وشو  تسش  شا  هنیآ  نوچ  ِلیاضف  سونایقا  رد  ار  شیوخ  ياه  لاب  تیعبت ، ناگدنرپ 

.دنور یم  یکیرات  قمع  ات  هدولآ ، ياه  تین  هک  اغیرد  .دـش  یم  هدُرب  شناوج  ِمان  ِییور  هداشگ  ناهج ، ياه  هچنغ  ِیگدنـشخرد  رب 
.دننز یم  منهج  رد  دوخ  يارب  یتسین  زا  ییاه  جُرب 

.دنبات یم  هلجد  ِناماد  رد  شیوخ ، ياه  هیثرم  اب  هک  يا  هتخوس  ياه  هراتس  میئام و  کنیا  و 

.تسا هدش  هتخیر  تشد ، ِناوج  ياه  قیاقش  اه و  هلالآ  رب  هک  یغاد  تفص  میئام و 

.دنرب یم  ازع  ههیش  ربخ ، ِياپداب  ِنابسا 

هتخاس نامه  نتخوس ، نیا  هک  يوش  رتسکاخ  يزوسب و  اه  هیناـث  لـیبق  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد  هک  یتیمها  یگدـنز  شتآ ! ناروف 
.تسا هتسشن  نورق  یمامت  ِيور  هبور  تسرد  نیمظاک ، ِینایرگ  .تسا  ندش 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیمظاک نامهیم 

شیپ ار  نآ  یخلت  هک  تسا  يا  هرطاخ  رارکت  لابند  هب  ییوگ  دراذگ ! یم  رس  تشپ  ار  يرابهودنا  تاظحل  توکـس ، قمع  رد  رهش ،
.تسا هدرک  هبرجت  رت 

تیاهن رد  یماما  توبات  رطع  تس و  ینامدرم  گنت  هناش  زورما  و  هاگآان ؛ درم  دـنچ  هناـش  دوب و  یماـما  هناـمولظم  توباـت  زور ، نآ 
.دنیشنب اشامت  هب  شیوخ  ياج  رب  ار  نازخ  نیگآرهز  ریثأت  یناگدنز ، راهب  یناوج و  تیاهن  رد  هک  یماما  تیمولظم ؛

! ییاونین ياه  غاد  مامت  لثم  هنابیرغ ، هنابیرغ ؛ یگوس  نامهیم  دندادغب ؛ نامهیم  ناینامسآ ، مامت  ییوگ 

؟ هنیدم زبس  ياه  هناش  دییاجک ،

! دننابرهمان یسب  مرحمان ، ياه  هناش  نیا 
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! دنمرحمان دیشروخ  اب  هشیمه  اه  هچوک  نیا  دینیشنب ؛ هیرگ  هب  ار  دیشروخ  هیثرم  ات  هنیدم  ياه  هچوک  دییاجک 

! دیوش رگ  هیوم  یهلا ، ناگتشرف  اب  هک  مرح  ناوناب  دییاجک ،

! تسا هللا  لآ  متام  زور  زورما ، هک  تیالو  میرح  ناگدرورپ  غاد  دییاجک ،

ینامسآ راونا  روآ  مایپ  هک  دوب  يدیـشروخ  روهظ  ماگنه  دندز ؛ یم  اپ  تسد و  لهج ، یگریت  رد  دادغب  هماج و  یهایـس  رد  مصتعم ،
! دیادزب تما  ناهذا  زا  ار  تلاهج  هریت  ياهربا  ات  دشاب ، تیالو 

« روط  » هب ناسکی  ار  همه  شا ، یهلا  راونا  رتچ  دـندرب و  یم  هرهب  صاوخ  ماوع و  شمارم ، ياه  تمارک  ات  شمالک  ياـه  شـشخب  زا 
! تشگ یم  نومنهر  تفرعم 

دوب و ناش  « تبـسن  » رد يریخ  هن  دوب ، لهج  بّصعت و  تناید ، رد  ناشهاگ  هیکت  اهنت  ملظ و  تفالخ ، رد  ناشرنه  اـهنت  هک  ینانمـشد 
لهج ناشاملع  نادرم ؛ نیرت  تمـصع  یب  ناشاه ، « مصتعم  » نانز و نیرت  تلیـضف  یب  ناشاه ، « لضف ما   » .ناـش « تلـصو  » رد يریخ  هن 

.دندوب شیکرفاک  ناشامکح  شیدنا و 

بصعت و تدـش  زا  ناشاه  هرهچ  هایـس و  ناشاه  لد  هایـس ، ناشاه  هماج  .دوب  نیگآرّفنت  ناـشاه  لد  نیذآ و  مسبت  ناـشاه ، تروص 
! دیادزب ناهذا  زا  ار  یگریت  همه  نیا  ات  دوب  یم  دیاب  یسک  .دوب  هایس  هایس  لهج ،

! تخومآ یم  صاوخ  ماوع و  هب  ار  یهلا  نیتسار  فراعم  ات  دوب  یسک  دیاب 

! تسا هدینارورپ  تفرعم  ملع و  رون  اب  هلباقم  يارب  ار  تداسح  نمیرها  رورپ ، هلفس  يایند  نیا  هک  اغیرد  اما 

! درک یم  مخ  میرکت  هب  دق  شمان ، لباقم  نیمز ، نامسآ و  هک  ینامهیم  دنتشادن ؛ هگن  نانامهیم  ساپ  نابرهمان ، نانابزیم  هک  اغیرد 

یخلت هک  یـسک  يراوجمه  هب  تفر ؛ یم  شبیرغ  دـج »  » يراوجمه هب  هناـبیرغ  هک  تیـالو  دیـشروخ  نیمُهن  دوب و  دادـغب  زور ، نآ 
! دنروآ یم  دای  هب  هراومه  نوراه ، ياه  نادنز  ار  شیاه  هرطاخ 
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؛ دوب كالفا  دـنزرف  اب  كاخ  ملاع  عادو  نامز  ناـمز ، دـش و  یم  کـیدزن  نیمظاـک  هب  رون ، زا  یتوباـت  نامـسآ و  هب  رون ، زا  یتوباـت 
! دش یم  نومنهر  قح  هب  ار  قح  ریسم  ناگتشگمگ  دیبات و  یم  اه  لد  هب  قح ، راونا  شدوجو ، هنییآ  وترپ  زا  هک  يدنزرف 

! همئالا داوج  ای  الوم ، ای  داب ، تا  هنابیرغ  تداهش  وت و  رب  دنوادخ  دورد 

ییاضر هدیمح  / راشرس مغ 

ورف نامـسآ  رگید  يوس  رد  هام ، تسین ؛ نشور  يا  هراتـس  تسا ؛ هدیچیپ  مه  رد  نامـسآ  تسا ؛ كاخ  هدروخ  مه  هب  تاردـقم  حول 
، كاخ هودـنا ؛ زا  دوش  یم  هلاچم  شیوخ  رد  نامـسآ  .دزیر  یم  هساک  رد  رهز  يدرمان ، هتـسب  ياـهرد  تشپ  ناطیـش ، تسا ؛ هتخیر 

.دشک یم  سفن  نآ  رد  الوم  هک  ییاوه  رد  تسا  دادغب  ِندیشک  سفن  ِتاظحل  نیسپاو  دروآ ؛ یمن  بات 

.دنا هتسشن  هحون  هب  کئالم  ار  شا  یناوج 

.دیرگ یم  ياه  ياه  هتشاذگرس ، اهراوید  رب  هناریو  یتقیقح  دبوشآ ، یم  ار  خیرات  باوخ  هئطوت ، نینط 

 - دنک لابند  كالفا  ات  كاخ  زا  ار  تماما  راد  لابند  هراتس  نیرت  ناوج  ات  هدوشگ  یشوغآ  اب  تسا  رظتنم  نیمظاک  کیدزن -  یجنر 
مـشچ دـشک ، یم  هجنپ  اه  هرجنپ  رب  زییاپ  دـنرذگ ، یم  باتـشُرپ  اه ، هیناث  .تسا  هدـناشن  يراز  هب  ار  کئالم  كاخ ، نوزحم  ِتلاـح 

 - رهز هساک  اه و  تسد  دوش -  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ناطیش ، ياه 

، تسا هتفرگ  ور  كاخ  زا  یباتفآ  يا و  هتفر  .دـننک  یم  سح  کیدزن  نایتوکلم  ار  تنتفر  يادـص  .دـنا  هدرک  باریـس  رهز  اـب  ار  وت 
.دشوج یم  نیمز  ياه  گر  رد  راشرس  یمغ 

مدق نامسآ  ياه  هچوک  رد  هک  میونـش  یم  ار  تیاه  ماگ  يادص  زونه  اما  درذگ ؛ یم  لاس  ياه  لاس  .میبوک  یم  رـس  رب  ار  تندوبن 
.ار تا  یگلاس  جنپ  تسیب و  ار ، تا  یناوج  ینز  یم 

.تیاه هتسدلگ  دبنگ و  رب  میا  هتفرگ  لاب  هنارتوبک 

.تسا هتخود  مشچ  تهاگن  ِتسد  رود  هب  نیگمرش  نامز ، يا و  هتشذگ 
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.هدوهیب دنز  یم  هودنا  راز  هروش  رد  اپ  تسد و  دادغب ،» »

.دنَاوت شوپ  هایس  تانئاک  نانچمه  دروآ و  یم  هئطوت  يوب  هثداح ، ياوه  زا  داب 

تس هداتفا  كاخ  هب  اه  سفن  تس  يدب  ِبش  »

تس هداتفا  كاخ  هب  یتح  هیداب  هام  و 

نیا زا  دعب  تخانش  دهاوخن  رادم  نیمز 

« تسا هداتفا  كاخ  ِباوخ  رد  هک  تس  یشتآ  هچ 

یپ نتورف  هبزور  !/ دیهش ِدیشروخ  يا 

.نامسآ ِناهد  زا  دیآ  یم  هتخوس  ِتاملک  يوب 

.دچیپ یم  نامسآ  تفه  رد  وت  ِتداهش  رطع 

، ناشافخ هب  يا و  هتفرگ  تسد  هب  ار  تنامـشچ  هساک  هک  ینز  یم  مدـق  تیاـنج  هچوک  مادـک  ِیکیراـت  رد  زاـب  مصتعم !»  » يا ناـه ،
؟ ینک یم  فراعت  نوخ 

«! لضفلا ُّما   » يا ناه ،

! ناطیش هناخ  تلد 

! راکبان ییاهرام  تیاه  تسد 

! اهروبنز هنال  تیاه  مشچ 

! ناطیش ِتخُد  يا  نایسابع ! ِیگماکدوخ  ِلسن  زا  يا 

!؟ يدرک شوماخ  دولآرهز ، ِروگنا  اب  ار  اه  نامسآ  نیمز و  ِتواخس  ِبلق  هدرکان ، ِمرُج  نیمادک  هب 

!؟ تسا هدرک  ینتفاین  تسد  هدعو  مادک  روحسم  ار  وت  مسجم -  ناطیش  مصتعم - » »

! ناطیش تخُد  يا  لضفلا ،» ما  »

.یشاب اه  لد  ِجئاوحلا  باب  ِيارس  رد  ادخ و  هدنب  نیرت  ینارون  هناخ  رد  هچرگا  .تسوت  سحن  ِتبقاع  ندش ، ناطیش 
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: يرآ

دوش گرگ  هداز  گرگ  تبقاع ، »

« دوش گرزب  یمدآ  اب  هچرگ 

هدشن افوکش  ترمع  ِغاب  رد  لُگ  زا 25  شیب  زونه  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ دیهش  ار  وت  مُُهن ، ِراهب  يا  همئالا ! داوج  ای  جئاوحلا ، باب  يا 
.دوب

.دیرگ یم  نوخ  ِسنج  زا  یناگراتس  اب  ار  شا  یمیتی  نامسآ ،

.دنروآ یم  دیدپ  ار  ازع  زا  يا  هموظنم  درد ، ياه  هرایس  دخرچ و  یم  هودنا  ِرادم  رب  نیمز ،

مادک تشد ؟ مادک  ناتسهوک ؟ مادک  لگنج !؟ مادک  ناسنا ؟ مادک  تسین !؟ ترابکشا  هک  تسا  هتـشرف  مادک  دیهـش ! ِدیـشروخ  يا 
!؟ دشابن تراوگوس  هک  تسا  ناشکهک  مادک  نامسآ و  مادک  هدنرپ ؟ مادک  هناخدور ؟ مادک  ارحص ؟ مادک  ایرد ؟

نم زا  دنار  ارم  يداش  دمآ و  مغ 

نم زا  دناشفا  کشا ، ِگرزب  ِبالیس 

طقف هک  مناج  تساک ز  نانچ  وت  ِدرد 

نم زا  دنام  سفق  رد  لاب  رپ و  یتشُم 

یجنپ هجیدخ  / ناوج ماما 

.ار هدیچیپورف  دوخ  رد  راگزور  داد  ناکت  زیخ ، هلزلز  ربخ ، دادغب و  ياه  هناخ  مامت  رب  دیشاپ  یمیتی  رتسکاخ  نانکوهوه ، داب ،

.اه نامسآ  رب  هدینارتسگ  هیاس  موش ، یقافتا 

! تسا هداتفا  فوسک  هدرپ  رد  دیشروخ  دیاش  مناد ، یمن 

! دش مورحم  ار  يراوگرزب  لاس   25 نیمز ، ایوگ 

! دنامب داوج  يراج  تمارک  لد  هب  ترسح  سپ ، نیا  زا  دیاب  نامز ، ایوگ 

! دش نامهیم  همئالا » داوج   » ِینابرهم هیاس  رد  ملاع ، دیشک و  سفن  ار  شروضح  رطع  كاخ ، هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 

«! اضر  » یمرگلد ثعاب  شدوجو ، دش و  نیمز  شمارآ  هیام  شروضح  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
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!؟ مناوج ماما  دروآ ، تفوئر  بلق  رس  رب  هچ  قافن  نایصع و  رهز  هدمآرب ، لضفلا » ما   » نیتسآ زا  هئطوت  ياه  تسد  هک  زورما  و 

!؟ مناوج ماما  دروآ ، بات  هنوگچ  تا  هتخوس  رگج  ار ، راگزور  يزوت  هنیک  یخلت 

.تسکش دهاوخ  ار  راگزور  رمک  تغاد ، زیخاتسر 

.ار اه  لد  دیشک  دهاوخ  شتآ  هب  تهودنا ، تمایق 

.ار رشب  لهج  شطع  دناشن  یم  ورف  هعرج  هعرج  تا ، « یندل ملع   » سونایقا زونه  .تا  يردیح  تبیه  زا  دزرل  یم  نومأم  خاک  زونه ،

.ناگتشرف ياه  هناش  رب  دنرب ؛ یم  ار  وت 

؟ دنشاب تا  « يداه  » ياه مخز  مهرم  ات  شخب ، یلست  ناتسد  تساجک 

؟ اه « مصتعم  » هرصاحم رد  یلع »  » دنک هچ  وت  زا  دعب 

.تسیرگ مهاوخ  نوخ  راگزور ، هشیمه  ات  جع ،) ) رصع ماما  ياپ  هب  اپ  وت ، يارجام  دای  اب  راب ، ره  ادخ ! تجح  نیرت  ناوج 
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هبنشود

يد 1384  12

هجح 1426 يذ   1

Jan.2.2006

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  زورلاس 

يدمحم سابع  / نایاپ یب  روش 

.دینزب مدق  اهنآ  رد  ار  ناتیاه  ینابرهم  بشما ، زا  تسا  رارق  هک  ار  ییاه  هچوک  نامسآ  دنا  هتسب  نامـسیر  نز ، کمـشچ  ياه  هراتس 
ربا و هتـسجخ  دنویپ  دنـشک  یم  لک  هنیدم  ياهراوید  .امـش  اب  ار  یگدـنز  ياه  هداج  بشما  زا  دـنوش  یم  مدـق  مه  هک  ییاه  هچوک 

دهاوخ جوا  هب  امـش  هنانابرهم  ياه  هاـگن  رد  یگدـنرپ  بشما ، زا  هک  ار  زاورپ  قشع و  ار و  راـشبآ  دور و  ار ، جوم  اـیرد و  ار ، ناراـب 
.دیسر

هارمه و ياه  مدـق  شمارآ  دـنزب  دـنخبل  كاخ ، ات  دزیر  یم  ناتیاپدر  رد  میـسن  دـنبوک ، یم  هام  فد  رب  هک  ار  اـهربا  تسد  يادـص 
رب هک  یناگدنرپ  لاب  يادص  زا  رت  مارآ  دیدش ؛ مدـق  مه  شنایاپ  یب  ياه  هداج  يادـیپان  ياه  مشچ  رب  ار  یگدـنز  هک  ار  ناتیمیمص 
اب یگدنز  نیریش  يایؤر  هدوشگ  شوغآ  رقحم ، يا  هناخ  بشما ، .دنزیر  یم  ایرد  هب  هک  ییاهدور  زا  رت  نیریـش  دنور ، یم  هار  اهربا 

ار دیشروخ  هام و 
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دنپسا ار  ناتندمآ  هک  يا  هناخ  .دنا  هتسشن  اشامت  هب  ار  اه  ناتـسلخن  یبوکیاپ  هک  ار  ناگتـشرف  يداش  هلهله  هدوشگ  ناهد  هناربص  یب 
هللا یلـص  ربمایپ  دنخبل  يوب  زا  رپ  هک  يزاغآ  زاغآ ؛ يارب  نایاپ  یب  روش  همه  نیا  زا  ار  روش  مشچ  هچ  ره  دـنک  عفد  ات  دـنک  یم  دود 

.تسا هلآ  هیلع و 

دیاشگب رد  ات  دراد  یمرب  مدق  امش  شیپاشیپ  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زیررکـش  دنخبل  دنک  مالـس  ات  هداتـسیا  قاتـشم  هناخ ،
.دیناسرب ماجنارس  هب  ار  قشع  مه  هناش  مه  ات  ار  ناتیرفسمه  زاغآ 

يداب تهزن  / میدوب مه  ِمان  هب  ام 

؛ میدوب مه  مان  هب  ام 

دنوادخ هک  تسخن  زور  نامه  زا 

ار یقشاع  تفج  ره  مان 

، قشع نابهگن  هتشرف  هاگن  گربلگ  رب 

تشون مه  رانک 

میدوب مه  مان  هب  ام 

تسناد یم  ادخ  ار  زار  نیا 

هلصاف بش  ياهتنا  رد  هک  هنییآ  زا  رت  لالز  يدرم  و 

.دوب نامکرتشم  ياه  یگنتلد  مرحم 

؛ میدوب مه  مان  هب  ام 

هک بورغ  ياوه  رد  هدنکارپ  رطع  لثم 

دناشک یم  هچوک  رانک  سای ، هتوب  ياپ  هب  ار  يرباع  ره 

هرجنپ تشپ  باتهم  يانشور  لثم 

.دزادنا یمرب  هرهچ  زا  باقن  هیرگ ، قوش  زا  رادیب  ياه  مشچ  رد  هک 

؛ میدوب مه  مان  هب  ام 
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بیجن كاپ و  هاگن  نآ  یقالت  رد  ملد  رانا  یتقو  اریز 

دروخ كرت 

تخیر ورف  وت  فطل  رهم و  ناماد  رب  نآ  گنر  خرس  ياه  هناد  و 

یتشادرب ار  یتشهب  رانا  هناد  نآ  يدرب و  تسد  وت 

دوب وت  نم و  ندیسر  زار  نیا  و 

؛ میدوب مه  مان  هب  ام 

تساوخ یم  ادخ  ار  زار  نیا 

ار لصو  زبس  تئارق  هک  يدرم  و 

ام ندش  یکی  زور  يارب 

.دوب هدرک  هریخذ  باتفآ ، حیرص  هجهل  رد 

یجنپ هجیدخ  / یتسه رهوگ  ود 

.دوش یم  تسمرس  راونلد ، يا  هحیار  زا  تشهب 

.تانئاک ناگتشرف و  هوبنا  زا  تساپرب  ینشج 

.دوش یم  زاغآ  یگدنز  مالسلااهیلع و  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  يارب  دناوخ  یم  هبطخ  لیئربج  ییانشور ، رون و  زا  يربنم  رب 

.دتسرف یم  شاباش  ار  شا  همغن  نیرتزیگنا  لد  یبوط ،

.دتسرف یم  تینهت  کیربت و  مایپ  داماد  سورع و  نیا  يارب  هک  تسادخ  دیاش  ار و  اه  ناج  دنافوکش  یم  ییادص 

: نیمز

.تسا ناگتشرف  طبهم  یحو ، هناخ 

.تسا هدمآ  دجو  هب  هناخ ، رد  تشپ  ار  سدقم  قیاقد  نیا  ِيداش  هنیدم ،
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.دوش یم  یلع  زیوآ  ندرگ  همطاف ، يرسمه  لادم  اهنت  برع ، نادرم  مامت  نایم  زا 

.گرزب یقشع  زار 

.نایقَْتلَی َْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 

.ریظن یب  یتسادق  رد  دندنویپ  یم  مه  هب  ایرد  ود 

.دسرب شمارآ  لحاس  هب  ناشدوجو  ياکنخ  هب  ناهج  ات  همطاف ، یلع و  ملح ، ملع و  يایرد  ود 

.دشک یم  شود  هب  ار  یلع  یگرزب  زار  هک  كاخ  دراد و  لد  هب  ار  همطاف  رهم  ابیز  هچ  هک  بآ  و 

، كاخ بآ و  دوش ؛ یم  دلوتم  ود  نیا  یقالت  زا  هک  قشع  و 

.داماد سورع و  نیا  ینابرهم  تبحم و  راس  هیاس  رد  دوب  دهاوخ  هدوسآ  سپ ، نیا  زا  نید 

لها ناناوج  دیـس  نیـسح ، نسح و  دیآ ؛ یم  دـیدپ  یتسه  رهوگ  ود  ایرد ، ود  نآ  زا  و  مالْعَالاَک ؛ ِرْحَبلا  ِیف  ُتائَْـشنُملا  ِراوَجلا  َُهل  «َو 
«. تشهب

؛ همطاف یلع و  دنویپ  ورگ  رد  دبای  یم  همادا  تقیقح  و 

نشور هراتس  هدزای  ات  رون ، ود  دنویپ  زا  هداس ، يا  هرفس  ياپ  فقس ، کی  ریز 

.دوش یم  زاغآ  اج  نیمه  زا  قشع ، خیرات  و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / نشج سابل 

؟ ایآ دنا  هداد  یتراشب  هدژم و  تسیچ ؟ يارب  ناگتشرف  نیب  هقباس  مک  يداش 

؟ ایآ تسا  هدمآ  راهب  تسور ؟ هچ  زا  نیمز  ِياج  ْياج  رد  دنخبل  ياه  لگ  ِندش  افوکش 

.تسا یتسود  ِگنشق  ِفورح  زا  راشرس  اه  هچوک  تسا و  یتبحم  نینچ  نیا  ِیبایان  زا  زیربل  رهش 

ياه هیآ  ندـید  اب  يا  هراپ  هک  هدوب  هنوگ  نیا  هشیمه  .تسا  هدرک  هریخ  ار  وضو  یب  ياه  مشچ  ینامـسآ ، ِتلـصَو  نیا  رد  یگداـس 
.دنا هتخوس  یم  شیوخ  تداسح  رد  نآرق 

.دنا هدیسر  مه  هب  هک  یناتسد  مارتحا  هب  دنوش  یم  مخ  ناتخرد 

.تسا نیمز  ِیتشهبیدرا  ِتاظحل  رد  یهلا  ياه  تمحر  ناراب  لصف 
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.تسا هدرک  ُرپ  یتوکلم  دنویپ  نیا  ار  قشع  ِتفص  وهآ  ِنامشچ 

! قشع ِدیدج  ِتضهن  نیا  رب  نیرفآ 
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دندوب هدیدن  یتقو  ات  اهزور  .هدشن  قارغا  چیه  دریگ ، تروص  سلجم  رانک  هشوگ و  رد  ظافلا  ِیگتـسارآ  يدنب و  نیذآ  ردـقچ  ره 
نیا گنر  زا  يا  هرذ  شاک  يا  دنروخ ؛ یم  سوسفا  .دنریگ  یم  هناهب  دـننیب و  یم  اما  دـعب  هب  نیا  زا  چـیه ؛ هک  ار ، ییابیز  ِیقالت  نیا 

! دوش هریخذ  مه  ام  يارب  قشع ، لاصو 

یم ادخ  دای  هب  ار  ام  تاعاس  نیا  ردقچ  .هدز  رـس  رگید  یقفا  زا  ییاراوگ  .تسا  روک  ياه  بش  رد  تنمیم  ياه  هراتـس  روفو  مسوم 
نیا ِگنر  ردقچ  .دناشن  هرفـس  کی  رـس  رب  ار  فیطل  دوجو  ود  نیا  شنیرفآ ، ِيادتبا  زا  دیرفآ و  ار  تقایل  هژاو  هک  ییادـخ  دزادـنا ؛

! دنز یم  راهب  هب  تفلا ،

.تسا كاخ  ِموش  ِیتخاونکی  زا  كرابم  ياه  یتفگش  دعاصت  ِلصف 

؟ دیآ یم  دیشروخ  ِمادنا  هب  هوکشاب ، لفحم  نیا  يارب  سابل  مادک  یتسار  هب 

.دنتسرف یم  تاولص  هتسشن ، مه  رانک  رهوگ  ود  ییابیز  رب  تانئاک ، و  ... 

هدازربکا ریما  / ایرد رهوگ  ود 

هیدـه نیلوا  شمـسبت  اب  زاب  دراپـس و  یم  تناتـسد  هب  ار  شلد -  هویم  ار -  شا  همطاف  ناتـسد  دـنز و  یم  دـنخبل  تتروص  هب  ربماـیپ 
.دنک یم  میدقت  ار  ناتدنویپ 

ماگ تا  هناخ  تمس  هب  ترسمه  ياپ  هب  اپ  .دنک  یم  تا  یهارمه  هک  تسا  ربمایپ  ياعد  دریگ و  یم  رارق  تناتسد  رد  همطاف  ناتـسد 
 . ...دنک یم  تا  هقردب  هاگن ، اب  نانچمه  ربمایپ  يراد و  یمرب 

.دیما قرب  تنامشچ  رد  تسا و  تیاضر  مسبت  تبل  رب 

.تسا هدرپس  وت  هب  ربمایپ  ار  ترگید  همین  هک  دهد  یم  یهاوگ  تلد  ینک ، یم  هاگن  همطاف  هب 

ود نیا  دـنرگید  کـی  لـمکم  ردـقچ  یبوخ ! جوز  هچ  ، » ینیب یم  ملاـع  درم  نیرت  تخب  شوخ  ار  دوخ  ینک و  یم  هاـگن  همطاـف  هب 
!« ...و قشع  تواخس و  فطل و  تفأر ، تمارک ، يایرد  رهوگ 

 . ...هک ار  يدیما  ینیب  یم  تا  همطاف  نامشچ  رد  .تسوت  ياه  یگنتلد  هاگ  هیکت  هک  ار  ینز  ینیب  یم  تا  همطاف  نامشچ  رد 

هداتفا مطالت  هب  تلد  ياـیرد  هنوگ  نیا  هک  يا  هدـید  هچ  تا  همطاـف  نامـشچ  رد  دـنز ؛ یم  هقلح  تنامـشچ  رد  کـشا  ناـهگان  اـما 
؟ تسا
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شبات یلع  ربنق  / نابوخ یسورع 

.تسا یلع  ارهز و  دنویپ  زور  زورما 

.خیرات زور  نیرت  هناقشاع 

.رشب یگدنز  لصف  نیرت  هناقشاع 

.ناقشاع راهب  لصف  قشع ، راهب  لصف 

.باتفآ هام و  لصف 

.بآ هنیآ و  لصف 

.دوش یم  راهب  تلاسر ، نیمزرس  رد  زورما 

.دنیشن یم  راب  هب  دنک و  یم  هفوکش  یحو  هناخ  رد  تمصع »  » تخرد زورما 

.دنک یم  هبرجت  ار  شراهب  نیرتزبس  توکلم  غاب  زورما 

.دننک یم  نماد  هب  لگ  نمرخ  نمرخ  کیالم ، زورما 

«. تسا نایم  رد  اه  لگ  لسن  زا  نخس  ، » زورما

.تسا نیرت  نشور  شرع ، هنیآ  زورما 

.تسا نید  ِنیدرورف  لصف  زورما 

.تسا نیرت  مرخ  تدالو  غاب  زورما 

.تشهب زا  رت  مرخ  تشهبیدرا ، زا  رت  مرخ 

.دریگ رارق  قشع  ياه  ماگ  نیرتراوتسا  هاگ  مدق  ات  دشاب ، هنیدم  ياج  هب  شاک  دنک  یم  وزرآ  زورما  تشهب 

قشاع یلع  زورما  .تسا  هشیمه  زا  رت  یـشرع  زورما  یلع ، لد  .تسا  یلع  لد  نامهم  ارهز  زورما  .تسا  یلجنم  هچ  زورما  یلع  قشع 
یم لزغت  هب  نابز  خیرات  درم  نیرت  یـسامح  زورما  .دیاشگ  یم  رعـش  هب  بل  یلع  زورما  .تسا  هشیمه  زا  رتادیـش  .تسا  هشیمه  زا  رت 

: دیاشگ

اهیبا مطافب و  رخفلا  یلو  »
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؛(1) اهینجوز ذا  هّللا  لوسرب  يرخف  مث 
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«. دروآرد نم  جاودزا  هب  ار  شرتخد  هک  یماگنه  ادخ ، لوسر  هب  منک  یم  تاهابم  .منک و  یم  راختفا  شردپ  همطاف و  هب  نم 

یقلاخ یلع  / یسورع نهاریپ 

نیرت عاجش  مالسلا -  هیلع  یلع  هک  دنتفگ  یم  .یندشن  فصو  دوب  يا  هلولو  ار  رازاب  لها  .دوب  باهتلا  رد  رهـش  رازاب  مامت  زور ، نآ 
ارم بیجع  يا  هروشلد  ارچ  مناد  یمن  .دـنک  مهارف  ار  شیوـخ  جاودزا  هنیزه  اـت  تسا  هدروآ  شورف  يارب  ار  دوـخ  هرز  برع -  درم 

ساسحا .دـش  رتشیب  ما  هروشلد  .درک  هعجارم  نم  دـیرخ  يارب  یـسک  هکنیا  ات  مدرک  زادـنارب  ار  طاـیخ  ناـکد  یتدـم  .دوب  هتفرگ  ارف 
؟ مدوب هدش  توعد  هناخ  مادک  هب  یتسار  هب  .متشاد  بارطضا 

نیرتهب رتخد  یـسورع ؛ هچ  .مشاب  وا  سورع  شوپ  نت  تسا  رارق  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  یـسورع  سلجم  هک  مدـیمهف  هزات  و 
.مرکا لوسر  رتخد  ادخ ، قلخ 

.مدوب هدش  مالسلااهیلع  ارهز  یسورع  نهاریپ  نم 

وا رب  دـنوادخ  هک  مدوب  یتماق  شوپ  نت  نم  .درگن  یم  ترـسح  مشچ  هب  ارم  یملاع  مدرک  ساسحا  هک  مدوب  يداش  تسمرـس  ناـنچ 
یم يرکذ  سفن ، ره  اـب  هک  مدینـش  یم  ار  وا  یـسدق  ياـه  سفن  يادـص  .تسج  یم  تـشهب  يوـب  نآ  زا  شلوـسر  درک و  یم  رخف 

روـضح نیچرپ  سپ  رد  شزاـمن  داتـسیا ، یم  زاـمن  هب  یتـقو  هک  مدوـب  یـسک  نت  رب  نم  .دـندرک  یم  رارکت  وا  اـب  تاـنئاک  تـفگ و 
.تفگ یم  نخس  شیوخ  دوبعم  اب  ور  رد  ور  دندرب و  یم  شرع  هب  ار  وا  ییوگ  هک  دش  یم  قرغ  کئالم ،

تینهت هب  ایبنا ، ماـمت  ییوگ  نشج ؛ نیا  تسا  یـسلجم  وکین  هچ  .مشاـب  نآ  هتـسیاش  هکنآ  یب  دوب ؛ هدـش  ملاـح  لـماش  میظع ، یفطل 
.دنیوگ شابداش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  فعش ، روش و  رد  قلخ ، دنا و  هدمآ  ادخ  لوسر  ییوگ 

.مجنُگ یمن  شیوخ  رد  هک  مقرغ  رورس  نیا  رد  ردق  نآ 

، شیوخ يداـش  رد  نم  دـندرک و  یم  یط  ار  اـه  هچوـک  دـنداتفا ، هار  مالـسلا  هیلع  یلع  تمـس  هب  سورع ، یهارمه  يارب  تعاـمج ،
؛ تشاد زاب  نتفر  هار  زا  ار  تعامج  ییادص  هاگان ، .متسیرگن  یم  ار  تعامج 
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نهاریپ هک  درک  رما  هاگان  هک  دـندوب  وا  باوج  رظتنم  مدرم ، مامت  .درک  یم  يرای  بلط  دوب و  هدرک  باـطخ  ارم  يوناـب  هک  ییادـص 
مه لئاس  نز  نآ  یتح  .دراد  لئاس  هب  دروآرد و  نت  زا  ارم  مدرک ! یمن  رواب  .دنروایب  ار  شا  هنهک 

!؟ نم يوناب  دینک  یم  هچ  .درک  یمن  رواب 

یب هنوگچ  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  متسیرگن و  یم  ریپ  لئاس  نآ  ناتـسد  رد  هدز  تهب  هک  نم  .دنتـسیرگن  یم  هدز  تریح  تعامج ،
هدرک يراج  ناشوج  همشچ  ود  نوچ  ار  شنامـشچ  ریپ ، لئاس  هک  مدید  یلو  تفر ؛ شدیما  هناخ  تمـس  هب  دیـشخب و  ارم  یتنم  چیه 

دنخبل رب  کشا ، تارطق  اون ، یب  ریقف  نآ  تسد  رد  نم  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدـید  نم  .درک  یم  اـعد  ار  وا  بل  ریز  دوب و 
.درک رپ  ار  اضف  اهوبا » اهادف   » يادن هک  تسیرگ  ردق  نآ  هعقاو  نیا  ندینـش  زا  ادخ  لوسر  هک  مدـید  نم  .دـش  یم  هدـیکچ  شیابیز 

! تفرگ نایاپ  کشا  اب  هک  دوب  ینشج  سلجم  هچ 

! دنَاوت یناگدنز  تریح  رد  قلخ  هک  نم  يوناب  ظفاحادخ ،
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هبنش هس 

يد 1384  13

هجحلا 1426 يذ   2

Jan.3.2006

فچابروگ هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  مایپ  غالبا 

ییاضر هدیمح  / تلفغ باوخ 

هب داـقتعا  مدـع  لکـشم  تـسین ؛ يدازآ  داـصتقا و  تیمکاـح و  هلئـسم  امـش  روـشک  یلـصا  لکـشم  دروآ ، يور  تـقیقح  هـب  دـیاب  »
«. تسادخ

یم رادشه  دـنیب و  یم  يدوبان -  رد  مگردرـس  سپ  نیا  زا  ياه  لاس  دـنک -  یم  سح  کیدزن  خـیرات ، ار  نات  ینادرگرـس  ِگنهآ 
یب یشکن -  شود  هب  ار  تروشک  هتخیسگ  ياهزرم  ینادرگرـس ، ياه  نابایب  رد  ات  دنک  یم  رون  هب  داقتعا  هب  رارـصا  دنیب ، یم  دهد ،
.دنز دایرف  ار  داقتعا  ات  دوش  یم  رتدنلب  رون ، يادص  دـچیپ و  یم  قافتا  ياه  ماگ  رد  باتـش  هدـش -  شومارف  انف و  نایاپ ، یب  زاغآ و 

يا و هداتـسیا  .ار  تنتخیر  ورف  يدوبان ، ِنابیرگ  رد  ینیب  یمن  يا و  هداتـسیا  نانچمه  .يا  هدرک  توکـس  يا و  هداتـسیا  نانچمه  اـما 
رادـیب تلفغ  باوخ  زا  زین  يدوبان  هب  رادـشه  ار  وت  .ینک  یم  هراظن  توهبم ، ياه  مشچ  اب  دـنا و  هدرک  رارف  وت  زا  رتولج  تیاه  ماگ 

هظحل قیقد  ینک ؟ یمن  سح  ار  اه  هیناث  نادقف  درک ؛ دهاوخن 
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رباـعم رب  داـب ، ضرعم  رد  هدوـسرف  يا  هعلق  نوـچ  هراـپ  هراـپ  ییاـه  تشخ  اـب  ناـنچمه  دـهد و  یم  ناـشن  تشگنا  هب  ار  تا  یناریو 
.يا هدرشف  ياپ  یهارمگ 

ياـه هناـش  رب  رـس  ادرف  .يا  هدرـشف  ار  تتلفغ  ياـه  کـلپ  تسوـت ، يور  شیپ  یخزرب  دونـش ، یم  خـیرات  ار  تا  هدـش  ناریو  هجهل 
.داهن یهاوخ  كاخ  نازیرگ 

رد ینیـشن و  یم  هاگ ، نآ  تیاه و  ماـگ  ریز  كاـخ  دوش  یم  هراـپ  رازه  دـهد و  یم  ناـیاپ  تروشک  يدوباـن  ار  ماـمتان  تیعقاو  نیا 
.يوش یم  شوماخ  دروخ و  یم  تنورد  ياه  هراوید  هب  ترس  .يریم  یم  تنابیرگ 

.دنک یمن  ترادیب  يرگنلت  چیه  .یشک  یم  سفن  بش  رد  يا و  هدرک  شومارف  ار  رون 

شوگ تروشک ، ندش  هراپ  هراپ  يادص  یمهف و  یمن  دناوخ و  یم  رون  هب  ار  وت  .تسا  هتـسب  ار  تیاه  مشچ  تردق ، میخـض  هراوید 
.تتردق ندش  هل  تیاهزرم و  یشاپورف  .دنک  یم  رک  ار  خیرات 

.يونش یم  هن  ینیب و  یم  هن  يا ؛ هتسب  ار  تیاه  مشچ  يا و  هتفرگ  ار  تیاه  شوگ  نانچمه 

یمرخ هفطاع  / نرق زاجعا 

هن هک  يدرم  گرزب  دونـش ؛ یم  نامیـس  دود و  نهآ و  نرق  رد  ار  مسینوـمک »  » یلاـخوت ياـه  ناوختـسا  نتـسکش  يادـص  يدرمریپ 
كولب گرزب  بطق  يو  دربن  هک  دـنیب  یم  ار  يا  هثداح  قمع  ات  شذـفان ، ياـه  مشچ  .تسا  نرق  زاـجعا  دوخ  هک  دـنک ؛ یم  زاـجعا 

.دنکش یم  مهرد  ار  قرش 

هچ .دونـش  یم  دـناوخ و  یم  دـنیب و  یم  ار  ثداوح  ییاروام ، ییاـیند  هرتسگ  زا  هک  تاـطابترا  یعونـصم  هچیرد  زا  هن  هک  يدرمریپ 
نآ روصت  زا  نایناهج  نهذ  هک  دـنک  زادـنارب  ار  يا  هعقاو  قمع  رقحم -  هناخ  نیا  زا  اجنیا -  زا  وا  نیبزیت  نهذ  دـنک  یم  رواب  یـسک 

دندرک و یم  كرد  ار  وا  مایپ  دیاب  هک  نانآ  تسا !؟ زجاع 

ياه هیاپ  هک  یتوکس  دندرک ؛ توکس  دندش و  هریخ  شنامـشچ  یگداس  قمع  هب  توهبم  تام و  اهنت  رواب ؛ ار  وا  هنادنمدرخ  رادشه 
دید و یم  ینشور  هب  ار  ملاع  ثداوح  شنارامج ، عیفر  هلق  زا  هک  ار  يدرم  يرایشوه  هاگ  چیه  اهنآ  .تسکش  ار  ناشتموکح  راوتـسا 

قدـص دز و  مقر  ملاـع  تسینوـمک  بطق  يارب  ار  يردـقم  ياـضق  ریدـقت ، تـسد  هـک  هاـگ  نآ  اـت  .دـندرکن  رواـب  درک ، یم  ریـسفت 
.دش راکشآ  ناگمه  رب  دنمدرخ ، ریپ  نآ  ياهرادشه 

ص:68

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


یقلاخ یلع  / توکلم زا  یمایپ 

یناوت یمن  اما  .ینیبن  چیه  ات  ینک  ورف  فرب  رد  نابیرگ ، ات  ار  ترـس  یناوت  یم  .يربب  ورف  تَشوگ  رد  ار  تناتـشگنا  مامت  یناوت  یم 
ياج رب  یناوت  یمن  .يریگب  هدـیدان  ملاع  بوچراهچ  رب  ار  شمالک  ریثأـت  یناوت  یمن  .ینکن  ساـسحا  ار  وا  هنارگرادـیب  ياوآ  نینط 

زا ات  يدنبب  ناهد  ار  اهراوید  ِتشخ  تشخ  یناوت  یمن  .يریگب  هدیدان  تسا ، ینوگرگد  لاح  رد  هک  ار  نیمز  شزرل  یتسیاب و  دوخ 
.ینک ادیپ  تاجن  تقیقح  ندینش 

.ینک راکنا  ار  تقیقح  دیشروخ  عولط  تسناوت  یهاوخن  اما  ینادرگرب ، ور  اه  غارچ  مامت  زا  هایس ، بش  نیا  رد  یناوت  یم  وت 

تنابیرگ همهاو ، سرت و  اما  ینز ؛ یم  یلایخ  یب  هب  ار  دوخ  .يونـش  یم  ار  اهرادشه  كاوژپ  .دزادنا  یم  نینط  تَشوگ  رد  تاملک ،
رتهب دیاش  ینک ! رود  ریپ ، تردـقربا  نیا  يروهمج  تسایر  خاک  ياه  هرجنپ  يولج  زا  ار  تراک  زیم  تسا  رتهب  دـیاش  .دراشف  یم  ار 
هاگن هب  ًالـصا  نکن ! هاگن  ار  تلیبموتا  گنر  هریت  ياه  هشیـش  اـه ، ناـبایخ  زا  روبع  عقوم  ًالـصا  يورن ! نوریب  نیلمرک  خاـک  زا  تسا 

چیه ات  دزادنایب  لاغـشآ  لطـس  رد  ار  زیم  يور  ياه  همانزور  زور ، ره  تا  یـشنم  تسا  رتهب  ًالـصا  زودـن ! مشچ  مدرم  يانعمرپ  ياه 
.دتفاین تقیقح  تشرد  رتیت  هب  تهاگن  تقو 

رتهب دـیاش  .دراد  نتفگ  يارب  یفرح  زونه  مسینومک ، هک  یهد  يرادـلد  ار  لاوز  لاح  رد  تردـقربا  نیا  تدوخ و  دـشاب  رتهب  دـیاش 
ریژآ يادص  نک ؛ شوگ  ینکن ! شهاگن  هاگچیه  ات  يراذـگب  تزیم  يوشک  رد  هدرک ، نوگرگد  ار  تیایند  مامت  هک  يا  همان  دـشاب 

! تسا هدنامن  نیلاتسا »  » لامآ خاک  يدوبان  هب  رتشیب  زور  دنچ  تسا ؛ رطخ 

هـشیمه هک  یتوکلم  تسا ؛ هداتـسرف  توکلم  زا  یمایپ  قشاـع ، درمریپ  نیا  .دـنا  هتـسخ  یکیراـت  نیگنـس  مجح  نیا  زا  مه  اـه  هرجنپ 
یلو دیدز ، مدق  شرونرپ ، يوترپ  ریز  رد  هک  يدیشروخ  نوچ  يدرک ، شراکنا 

هایـس نیـشام  زا  تسین  مزال  یتسیاب ، تیاپ  ناتـشگنارس  رب  تسین  مزال  يرگنب ؛ تسدرود  هب  تسین  مزال  .يدید  یکیرات  رد  ار  دوخ 
ردق نآ  بش  رمع  نایاپ  .يوش  هدایپ  تگنر 
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ای .ینیبب  ار  مسینومک  ياه  هیاپ  ندـش  دود  یناوت  یم  ینک ، یم  دود  ار  گرب  ياهراگیـس  تراـک ، قاـتا  رد  یتقو  هک  تسا  حـضاو 
تناج رب  يرجنخ  نوچ  ار  ناشرخسمت  رورغ و  رس  زا  دنخبل  يرگن ، یم  دیفس  خاک  نازاب  تسایس  هرهچ  هب  رابخا ، ریواصت  رد  یتقو 

.ینک ساسحا 

« نیلمرک  » هنهک ياه  هیاپ  هک  ییادص  دوش ، یمن  شوماخ  هاگچیه  هک  ییادص  دیآ ؛ یم  ادخ  يادـص  وکـسم ، درـس  ياه  نابایخ  رد 
.دراک یم  رذب  ار  نامیا  ياه  هتسدلگ  رفک  هناخ  رد  هک  ییادص  تسا ، هدرک  رت  تسس  ار 

.نینل نیلاتسا و  گرم  ياه  هخوج  زا  همهاو  یب  دننک ؛ یم  همزمز  ار  ادخ  مان  هدش و  هتشادرب  ناشیاه  نابز  زا  لفق  مدرم ،

! یتخادرپ یم  هعقاو  جالع  هب  رتدوز  شاک 

! درک یم  نامرد  زورید  ار  تزورما  درد  ات  یتفر  یم  یتوکلم  درمریپ  نامه  غارس  رتدوز  شاک  يداتفا ، یم  رکف  هب  رتدوز  شاک 
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هبنشراهچ

يد 1384  14

1426 هجحلا يذ   3

Jan.4.2006

يزرواشک داهج  زور 

یپ نتورف  هبزور  / وت ياه  تسد 

.دوش یم  زبس  راهب ، ِگنر  هب  يدنخبل  اب  هناد ،

.دشک یم  دق  دیور و  یم  رون  ِتمس  هب  هک  تسوا  ِزبس  ِتسد  ود  کنیا ،

.اعد ِزبس  ياه  تسد  رامش  یب  دنیب و  یم  دنخبل  رایسب  درگن ، یم  فارطا  هب 

.زبس ياه  تسد  اه و  هناد  ِدنخبل  زا  راشرس  تسا و  زبس  دنک  یم  راک  مشچ  ات  فرط ، ره  زا  نیمز ،

! زرواشک يا  تسوت ، ياه  تسد  ِینابرهم  زا  همه  نیا  و 

! زبس تلد  هعرزم  زرواشک !

.یشک یم  شود  هب  ار  ناهج  ياه  هرفس  ِندش  نیگنر  ِنیگنس  ِراب  هک  تساه  نرق  وت 

.دنتمعن ِناتخرد  نیرتزبس  وت ، ياه  تسد 
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.دنونش یم  ار  كاخ  هنشت  ياه  فرح  وت ، ياه  تسد 

.دنمهف یم  ار  نیمز  وت ، ياه  تسد 

.تسام ياه  بش  ِینشور  هک  یناگراتس  تیاه ، تسد  ياه  هنیپ  تسا و  تکرب  ِنامسآ  وت ، ياه  تسد 

تیاه تسد  رد  .دزاون  یم  ار  اهناج  ِماشم  زبس ، نارازیلاش  ات  ییالط ، ِنارازمدـنگ  زا  وت  ياـه  تسد  ِرطع  .تس  يراـج  تیاـه  تسد 
.دنک یم  باریس  ار  كاخ  ِیکانشطع  هک  تس  يزار 

.تسوت ياه  تسد  ِزار  ِشوغآ  رد  يا  هنودرگ  ناهج  باتفآ و  بآ و  دناد و  یم  نیمز  ار  تیاه  تسد  ِزار 

 . ...دوش یم  زاغآ  وت  ياه  تسد  زا  راهب ،

یقلاخ یلع  / شیور ترسح 

ار یمدآ  هدـنام  تلفغ  رد  ياه  مشچ  ات  تساتمه  یب  راگدرورپ  یهانتیال  تردـق  زا  یکچوک  شخب  اهنت  هدرم ، رهاظ  هب  كاخ  نیا 
.دیامن نشور  قیاقح  هب 

دوخ تمه  اب  ار  زییاپ  هب  هدرک  وخ  هدروخ  كرت  دوجو  نیا  يدنمناوت  ياه  تسد  ات  هدش  يراج  كاخ  هدیکت  نت  رد  دنوادخ  هدارا 
.دننک ایحا 

یم طیحم  يزبسرـس  توارط و  ياسآ  هزجعم  شیادـیپ  هب  طونم  ار  دوخ  ياقب  هک  تسا  جاتحم  نانچ  دوخ  فارطا  تعیبط  هب  یمدآ 
.دناد

هک نانآ  ناشناتسد ؛ تواخس  راثن  ار  شهاگن  نیرت  یبآ  نامـسآ ، دنک و  یم  نازرواشک  هقردب  ار  شیاهدورد  نیرت  هنابات  یب  نیمز ،
نادرگرس بآ  دنناشوپ و  یم  يزبسرس  دنلب  نهاریپ  ار  تشد  هنهرب  نت  دشک ، یم  ار  ناشیئاحیـسم  مد  راظتنا  هناربص  یب  هریت ، كاخ 

.دننک یم  توعد  ییابیز  توارط و  ینامهیم  هب  ار 

.دریگ ارف  شیور  ترسح  ار  نیمز  مامت  ات  دننک  یم  راوس  درگ ، هرود  ياهداب  هدرگ  رب  ار  شیور  هزات  میمش 
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ناتسد تنیز  ار  نیمز  نازخ  دنهد و  یم  كاخ  هدیکشخ  نت  رب  ار  شیوخ  توارط  هک  میتسه  یناتسد  نوهرم  ار  راهب  زیگنا  لد  يوب 
.دننک یم  شیاتس  ار  ضیف  ياهتنم  یب  همشچرس  هتشادرب و  مشچ  دوخ  شالت  زا  تاکرب ، نیا  هراظن  اب  دننک و  یم  شیوخ 

یب جـنر  نیهر  تسام ، نیگنر  ياه  هرفـس  تنیز  هک  بیـس  راو  قیقع  ياـهرابنا  نوتیز و  ناـشن  درمز  نئازخ  مدـنگ ، زیخرز  نداـعم 
.تسا ناینامسآ  نیا  تشاد  مشچ 

شیوخ تشونرس  رد  ار  ون  یکرحت  دیاب  هک  دنک  یم  رواب  كاخ  دننک ، یم  عولط  تشد  ناج  یب  هرتسگ  راودیشروخ  هک  حبـص  ره 
دینادز و یم  كاخ  تروص  زا  ار  بش  مکارتم  توکـس  هک  نانیا  دراپـسب ؛ نانیا  شخب  یگدنز  ناتـسد  ریدقت  هب  ار  دوخ  دناجنگب و 

.دننک یم  يراج  نیمز  کشخ  فاکش  رد  ار  دوخ 

ماو اهنآ  زا  ار  توارط  هک  تسا  هایگ  مادـک  دوش ؟ یمن  زیربل  ناشتیانع  دـیما  زا  دـپت و  یمن  ناـشزبس  هاـگن  زا  كاـخ ، هشوگ  مادـک 
!؟ هدشن ناشزبس  تماق  گنرمه  هک  تسا  گرب  مادک  هتفرگن و 

، لاس ره  .دـننز  یم  گـنچ  كاـخ ، قمر  یب  ياـه  ناتـسریوک  رب  هشیر  هشیر  دـننک و  یم  کـیدزن  نامـسآ  هب  ار  نیمز  هقاـس  هقاـس 
.زیربل ناشناتسد  تواخس  رطع  زا  ار  اه  هرفس  دنک و  یم  راهب  نامهیم  ار  نیمز  ناششالت ، زیخاتسر 

يا هزات  يوب  گنر و  ار  حبص  مسبت  ناشـشالت ، هیام  تسد  هک  تسا  یهوکـش  نینچ  يارای  ار  یـسک  هچ  اهنآ ، نینهآ  تریغ  زا  ریغ 
! ناشیدنازبس تریغ  داب  زبس  .دنراد  دای  هب  ناتخرد  هک  تسا  يریوصت  نیرتزبس  نازرواشک ، هاگن  دادتما  .تسا 

یپ نتورف  هبزور  / ناهج ياه  تکرب  رادساپ 

حبص

دور یم  هعرزم  هب 

نامیا ِلگ  لغب  کی  اب 
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هداجس ِغاب  زا  هک 

تسا هدیچ 

دور یم  هعرزم  هب  حبص 

ار دیشروخ  ِنادرگ  باتفآ  ِلُگ  ات 

نامسآ رد 

دَراکب

دوش یم  هک  رهظ 

دنیشن یم  نامیا  هیاس  رد 

ار شا  یگداس  هرفس 

دنک یم  نهپ 

نامسآ و 

ناحیر رینپ و  نان و  ِرطع  زا 

دوش یم  زبس 

هداجس ِغاب  زا  زاب  هاگ  نآ  و 

نامیا ِلگ 

دنیچ یم 

رصع

ار شیاه  تسد 

دََرب یم  نامسآ  هب 

ربا يردق 
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دَرَوآ یم 
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هعرزم ِزبس  ِیگنشت  رب  و 

دراب یم 

، بورغ

ار یگتسخ  ِلیب 

دراذگ یم  شود  رب 

اه هراتس  هداج  رد  و 

دسر یم  هناخ  هب 

بش

هرابود

دور یم  هعرزم  هب 

ار هام  ِساد 

دراد یمرب  نامسآ  هچقاط  زا 

دوش یم  ناهج  ياه  تکرب  ِرادساپ  و 

ص:75

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هعمج

يد 1384  16

هجحلا 1426 يذ   5

Jan.6 . 2006

ون رعش  ردپ  جیشوی ، امین  تشذگرد 

يدمحم سابع  / ینشور ثراو 

«. دنکش یم  مرت  مشچ  رد  کشا  ...کیل  سک و  مشچ  هب  باوخ  دنکش  مدکی  تسین  »

مادک دنک ؟ یم  مارآ  يرعاش  مادک  ار  ون  رعـش  هروشلد  دیکرت ؟ دـهاوخ  اجک  اه  لزغ  نیا  ضغب  میدـش ! اهنت  ردـقچ  .تفر  مه  امین 
گرب رد  هک  يا  هتفگان  ياهرعـش  همه  نیا  دـهد ، یم  ار  ناریا  يوب  همه  نیا  هک  ار  هتفگان  رعـش  همه  نیا  ناـیغط  دزرل ؟ یم  یکـشا 

نیا .دنک  ناشرعش  امین  ات  هدنام  لطعم  لگنج ، گرب  گرب  رد  هک  يرعـش  همه  نیا  ...و  نونجم  دیب  ورـس و  طولب و  اکـسوت و  ارفا و 
رعش امین  ار  ناشیاهزور  ات  هدزن  رس  هک  یباتفآ  همه  نیا  .تسامین  رعش  ياه  ناراب  رد  ناشندش  رعش  لطعم  ناشدیرابن ، هک  يربا  همه 

.ار امین  غاد  دنک  یم  عولط  هام  یب  هک  ییاه  بش  همه  نیا  .ناشدفابب  امین  رعش  ات  هدشن  هتفاب  هک  یشرف  همه  نیا  .دنک 

«. باتبش دشخرد  یم  باتهم / دوارت  یم  : » دناوخ یم  هک  یکیرات  همه  نیا 
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یهوک ورس  ياپ  هب  رفولین  تسد  ددنب  هک  تبون  نآ  رد  ! » نیرت قشاع  ار ، تا  یگنادواج  دنزیر  یم  کشا  هناقشاع  هک  قشاع  ردقچ 
«. ماگنهابش مهاک  یمن  تدای  زا  نم  مهار / رد  مشچ  نم  ار  وت  ماد /

دصقر و یم  میـسن  اب  رعـش ، هناخ  ياه  هدرپ  رد  هک  ار  تا  ینارون  مان  هداتـسیا  رون  زبسرـس  ياه  هپت  يالاب  رب  وت  زا  ینادـمچ  اب  زور ،
.دنز یم  جوم  تا  يربا  هشیمه  ياه  مشچ  رد  هک  ار  باتفآ  دنک  یم  اشامت  هوک ،

.دهد یم  رعش  يوب  تا  هناخ  زونه 

نامـسآ فقـس   » هچرگا ار !؟ هنارعاـش  یگدـنز  همه  نیا  ار  هناقـشاع  رعـش  همه  نیا  دـصقر  یمن  تا  هرجنپ  تشپ  ینادعمـش  مادـک 
باـتک نیا  زا  دـعب  ياـه » هناـسفا   » رد دـنز  یم  راز  ار  تا  هنیـس  بوشآ  ياونین  ین ، يادـص  یلو  يربا ،» تا  هناـخ   » هچرگا هاـتوک ،»

« ینـشور درخ و  ثراو   » وت هک  دنز  یم  جوم  ار  رزخ  مامت  مد  ره  تراگدنام ، مان  نوچمه  هک  تشومارفان  ياهرعـش  دـننام  نامیاه ؛
.يدوب

نیدلاردب مظاک  دمحم  / رون هلیبق  جاور 

: مزیوآ یم  ار  امین  ِیبورغ  ياهرعش  زا  یباق  ییاهنت ، راوید  رب 

نیا زا  تسا  هتفرگ  تخس  ملد  نم  »

« کیرات شزور  شک  نامهم  هناخنامهیم 

! تخیر یم  رعش  نهذ  رد  ار  صلاخ  يایؤر  زا  ییاه  هلایپ  ردقچ  امین ،

هب ار  شا  هزاوآ  شناهد ، ِییارگون  اب  اه  هنیآ  .داد  اه  مشچ  هب  هرابود  ییالج  دودز و  یموب  ياـه  هژاو  يور  زا  ار  اوزنا  ِكاـخ  اـمین ،
.داد هشوت  یگنادواج ، هب  دورو  ِيارب  ار  بدا  ِناهج  درک ، نایع  تاملک  زا  هک  یتوافتم  ياه  هرهچ  اب  امین  .دنتسشن  ریثکت 

امین هاگداز  لزغت -  ِلگنج  رد  تشادساپ ، ِشیامه  دنا و  هتـسشن  گوس  هب  اهدای ، هودنا  رد  ار  وا  چوک  از ، ناراب  ياه  هشیدنا  کنیا 
.دش یم  زیررس  شرعش  نامسآ  زا  حبص ، ِيزیگنا ، برط  امین ، .دنا  هدرک  اپرب  - 

« ياج رب  شحبص  ِياون  ِدای  »

.دز یم  رعش  گنر  دوخ  تولخ  هب  لگنج » ِياج  ْجنِد  رد   » وا
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: دوش یم  هدیئوب  یلُگ  نوچ  شا  يربا  ناوید  زا  ولگ » رد  رگا  هتسکش   » شیاهدایرف

؟ ییاجک هر ، زا  رود  تس  هدُرب  ین  ياوآ  ار  وت  هک  نز  ین  يآ  »

« دینادنخ داش و  هتسشن  لحاس  رب  هک  اه  مدآ  يآ 

.تسا هدش  هدیئاز  رعاش  ِراهب  نیدنچ  راهب و  ِرعاش  نیدنچ  امین ، ناوید  زا 

تخانـش هب  ار  وا  رعـش ، رد  امین  ِيون  ِكولـس  .مباتفآ » يور  هب  نم  : » دـیوگ یم  رون  هلیبق  جاور  زا  شا  هزات  مرگ و  هاگن  يرگتواخس 
: ْدناسر ریذپانف  ِیگدنز  زا  يدیدج 

«. تسا شکلد  زیچ  شا  یگدنز  نیمز و  نیا  هن  »

.دنکارپ شا  يربا  هناخ  رد  ار  دنشاب  رعش  دوب  انب  لزا  زور  زا  هک  ییاه  هلان  وا 

: دنناوخ یم  هچراپ  کی  اه  هراوامین  قارف  رد  هرجنپ  بل  هنشت  ياه  لگ  مه  زونه 

»؟ ناراب دسر  یم  یِک  »

: الوا خام  ِيرادافو  ياه  همزمز  نیا  کنیا  .دوب  هدرک  دای  ار  وا  يزور  هک  دیارس  یم  ار  يدرم  هرامه  الوا » خام   » ِبورغ

«. مهاک یمن  تدای  زا  نم  هن ، ای  يروآ  دای  مَرَگ  »

شبات یلع  ربنق  / ناراب ناوخ  هصق  امین ،

، باتهم شوارت  وا  رعـش  رد  .تخیر  شا  هنامز  هنهک  نهذ  رد  ون  حرط  شا  « هزات هاگن   » اب وا  .دوب  هتـسش  ناراـب  رد  ار  شیاـه  مشچ  وا 
.دنک یباتفآ  ار  دنچ » هتفخ  نیا  مغ   » هک دوب  نآ  يارب  وا  رعش  رد  باتهم  شوارت  دوبن ؛ رعش » تیاغ  »

هنایزات باتبش ، ششخرد  وا  رعش  رد  .دنک  عابشا  ار  شرگوجو  تسج  نهذ  هک  دوبن  يا  هزات  فشک  باتبش ، شـشخرد  وا  رعـش  رد 
.یگدنز يالص  دوب ، يرادیب  يالص  باتبش ، ششخرد  وا  رعش  رد  باوخ ، توخر و  هچ  ره  رب  دوب  يا 

جوم نیرت  شکرس  دوخ  وا  .دوب  جوم  يوجو  تسج  رد  رعـش ، رد  وا  .تسج  یم  رعـش  رد  ار  رحب  تسج ، یمن  رحب »  » رد ار  رعـش  وا 
: درک یم  هتفشآ  ار  نانیشن  لحاس  باوخ  هک  دوب 
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میاد ياپ  تسد و  هک  دراد  رفن  کی  ...ناج / دراپـس  یم  دراد  بآ  رد  رفن  کی  دـینادنخ /  داش و  هتـسشن  لحاس  رب  هک  اه  مدآ  يآ  »
« ...ایرد نیا  يور  دنز /  یم 

و هدـیرپ » گنر   » ناوخ هصق  امین  .تسیرگ  یم  شلد  رد  ملاع  همه  ياهربا  .دوب  ناراب  لگنج و  رعاش  دوبن ؛ هلاـیپ  یم و  رعاـش  اـمین ،
.دوب ورس » نوخ  »

«. مانمگ دیهش   » رعاش اپ ،» بش   » نیرید ياه  جنر  رعاش  دوب ، زابرس » هداوناخ   » رعاش دوبن ؛ وربا  لاخ و  مشچ و  رعاش  امین 

.ناراب زا  رپ  ياهربا  مغ ، زا  رپ  ياهربا  دوب ؛ لگنج  هناخ  نیرت  يربا  وا  هناخ 

«. داب زا  درخ  بارخ و  ایند  همه  و   » .دوب يربا  هرسکی  نیمز  يور  وا  هناخ  هرجنپ  زا 

: منز یم  داـیرف  یکـشخ  هب  هتـسشن  مقیاـق  اـب  یکـشخ / هب  هتـسشن  مقیاـق  نم  هتفرگ / ما  هرهچ  نم  : » دوـب هتفرگ  شا  هرهچ  هـشیمه  وا 
!« نم اب  ناقیفر  يا  يدادما 

.دوب هراچ » یپ  رد  ار  شیاشگ  زور  تبون   » هشیمه وا  .دوب  هتسخ  یسب  هچرگا  دوبن ؛ دیماان  امین  همه  نیا  اب 

هب مشچ  کی  هشیمه  وا  دوبن ؛ دـیماان  ناراب  تمحر  زا  زگره  وا  اما  هیاسمه ، تشک  راـنک  رد  دوب  هدـمآ  کـشخ  وا  هاگتـشک  هچرگا 
: دور یم  نامسآ  هب  دزیخ و  یمرب  لگنج  نابز  زا  مه  زونه  هک  تسا  وا  يادص  نیا  .تشاد  نامسآ 

»؟ ناراب دسر  یم  یک  گوراد  يربا  نازور  دصاق  »

: تشاد هگن  غورفرپ  نانچمه  ار  شدیما  غارچ  يدیماان ، سأی و  ياهداب  نیرت  كانمهس  شزو  رد  وا 

بش تعاس  نیتسخن  رد 

...

! يراگن يرای ، راظتنا  رد  دوب ؛ یسک  راظتنا  رد  هشیمه  وا 

یهودنا تسار  تناگ  هتـسخلد  نازو  یهایـس / گنر  اه  هیاس  نجالت  خاش  رد  دنریگ  یم  هک  ماگنهابـش /  مهار  رد  مشچ  نم  ار  وت  »
«. مهار رد  مشچ  نم  ار  وت  مهارف / 
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یقلاخ یلع  / حبص اب  ادص  مه 

روراب دیاب  دـنیوج ، یم  ار  يراگدـنام  رگا  هک  یتخومآ  تاملک  هب  يداد و  شیور  تردـق  ار  ملق  هک  يدوب  زبس  ناتخرد  رابت  زا  وت 
.دنناودب هشیر  تاحفص ، یمامت  رد  دنوش و 

ار اضف  ترهـش ، ياهراوید  يوب  تسا ، هدـنز  وت  راعـشا  یتقو  ات  هک  دـنک  شومارف  ار  وت  شوی -  تهاگداز -  كانمن  ياوه  هنوگچ 
!؟ دنک یم  عوبطم 

، اه هناخدور  .دنک  یم  وجو  تسج  لامـش ، زبسرـس  ياه  گرب  يال  هبال  رد  ار  وت  يادص  ناراب ، دـشک و  یم  سفن  وت  دای  هب  لگنج 
ضغب زا  تفاطل  هک  يدوب  شوغآ  مه  میسن  مادک  اب  .دننز  یم  دایرف  ار  تراعـشا  لالز  هنیآ  دننک و  یمن  شومارف  ار  گوراد »  » هنارت

؟ يداد شمارآ  تراعشا  نینط  هب  ار  اه  هنیس  مامت  هک  يدرک  يراج  ار  تنت  دور  مادک  ياکنخ  رد  دوارت ؟ یم  تتاملک 

.ینشور یلجت  تهاگن ، تبالص  دوب و  قشع  یلدمه و  كاوژپ  ترهمرپ ، يادص 

.دهد قوس  ناشندوب  جوا  هب  ار  تاملک  ات  تخات  یناعم  روانهپ  هنهپ  رد  هژاو  هژاو  ترگشزاون ، تسد 

ياه مشچ  رب  ار  باوخ  دیاش  ات  يدرک  هناهب  ار  رعش  .ینز  دایرف  ار  تنیمزرس  هتفگان  ياهدرد  ات  يدرک ؛ هناهب  ار  رعش  رعاش ! يا  هآ ،
؛ دیسرپ تراعـشا  ناوخ » شوخ   » هدنرپ زا  دیاب  ار  وت  .ییامن  راومه  تنارگن  هشیمه  رطاخ  رب  ار  ناگتفخ  مغ  ای  ینک ، مارح  شوماخ ،

.تسا راکشآ  تتاملک  مامت  رد  شا  هتخوس  رپ  لاب و  هک  يا  هدنرپ  سونقق -  زا  درس ،» ياهداب  شزو  زا  هدنام  هراوآ   » نامه زا 

میـسن كرابم  زا  ات  يدش  ادص  مه  حبـص ، اب  .يدناوخ  هناسفا  ار  نآ  يدورـس و  هژاو  هب  هژاو  ار  تقیقح  هدید ! ار  تفرعم  يادنلب  يا 
يا هنایم  توکـس  اب  یلو  دوب ؛ هنیرید  یتبـسن  تقادـص ، اب  ار  وت  .يرادرب  رگج  زا  راخ  یهد و  ربخ  ار  تموق  هتفخ  ناج  یهاگحبص ،

!؟ ینک توکس  ینیبب و  ار  تمدرم  لد  زوس  یتسناوت  یم  رگم  .یتشادن 

.تسا نارعاش  هغدغد  تدنلب ، عبط 

رد ار  وت  هک  نانآ  دـنا ، هدـمآ  دـجو  هب  ملق  تردـق  زا  دـنا و  هدـناوخ  ار  تیاهرعـش  هک  نانآ  زا  دیـسرپ ؛ ملق  لـها  زا  دـیاب  ار  وت  ماـن 
! شوی ردپ  يا  دنیوج ، یم  بدا  دنلب  ياهداکچ 
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يریما نیسح  / شوی یلاوح  رد 

دیشخب یکدوک  هب  ار  شا  یمخز  ياه  نیتوپ  يزابرس 

.دز بآ  هب  و 

ات دش  هدایپ  بسا  زا  يراوس  و 

دورب هار  ناگنهرباپ  لثم 

، دنا هدرک  مایق  ناشرعاش  دادجا  تابثا  هب  هک  دیآ  یم  بآ  نونجمدیب و  هرعاشم  يادص  بشما ،

هدمآ شلماکت  خیرات  هدشمگ  لابند  یسونقق ، و 

.دنک یم  هلوره  شیوخ  راگدرورپ  لابند  هک  میتی ، یناوید  و 

ریگنامک يدق  اب  شتروص  هتفشآ  ياه  كورچ  دیپس و  ياهوربا  اب  درم 

: دناوخ یم  ار  شرعش  نیرخآ 

« لیحر رعش  »

هتفرگ شناتسد  رد  يا  همانزور  هک  یکرسپ  و 

: دنک یم  غیلبت  رادیپس  ناتخرد  يارب  و 

.تفر سونقق  دیدج ! ربخ 
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هبنش

يد 1384  17

هجحلا 1426 يذ   6

Jan.7 . 2006

اکیرما روتسد  هب  هکم ، رد  ادخ  هناخ  نارئاز  تداهش 

يدمحم سابع  / اه كواکچ  نوخ 

زا نیکرـشم ، زا  دـنیوجب  تئارب  دـننک و  باترپ  نیکرـشم  رب  ناشیاه  سفن  اب  ار  گرم  ات  دـندرک  هرگ  ناـشیاه  تشم  رد  ار  نامـسآ 
.دراد ترفن  يوب  هچ  ره  زا  ناطیش و 

هک ار  ریجنز  هچ  ره  دننک  یمر  دننک ؛ یمر  ار  ناطیش  هچ  ره  ات  دندرک  هلاچم  ناشیاه  تشم  رد  ناشیاهدایرف  دننام  ار  ناشیاه  ضغب 
ار شیاه  کلپ  ناطیش ، هک  ییاه  هشیش  نامه  دوش ؛ یمن  زاب  يراهب  چیه  هب  ور  هک  ار  ییاه  هشیش  دننکشب  تسا و  هتـسب  زاورپ  رپ  هب 
هک دادـن  ناما  .دـننک  ییاشامت  ار  راهب  لگ  همه  نیا  هک  دادـن  ناشناما  ناطیـش  روش  ياه  مشچ  مخز  مشچ  اما  .دـنک  یماو  ناشتـشپ 

یمن تسناد ، یمن  اما  دادـن ؛ ناما  .دـننک  رـشتنم  ار  تلادـع  قشع و  يوب  ات  هبعک  ياهراوید  رب  راهب ، هشیمه  ياه  لگ  دـنوش  افوکش 
رطع دـشاب ، رتدـیدش  داب ، ياـه  هناـیزات  هچ  ره  تسناد  یمن  .تفرگ  ار  راـهب  راـشتنا  يولج  امرـس ، هچ  ره  اـب  ناوت  یمن  هک  تسناد 

، یکواکچ ره  زا  رتاسر  رتابیز و  دریگب ، هار  هک  اه  كواکچ  نوخ  تسناد  یمن  .دـنک  یم  رپ  ار  اوه  رتشیب  هدـش ، رپرپ  ياه  گربلگ 
، ناهج ياه  هوک  مامت  هک  دنلب  ردق  نآ  يزاوآ ، ره  زا  رتدنلب  یتح  دنک ؛ یم  زاوآ  ار  قشع  يدازآ و 
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هک ییاه  لاس  مامت  .درک  شومارف  نامز  هک  ییاه  لاس  مامت  .تسا  هدوب  باوخ  نیمز  هک  ییاه  لاس  مامت  شوگ  رد  دننک  شکاوژپ 
همانزور رتیت  هک  ییاه  غورد  مامت  زا  رتدنلب  دنز ؛ یم  دایرف  ار  یتسار  مامت  نوخ ، هک  تسناد  یمن  .ناشدـشاب  هدرمـشن  یتعاس  چـیه 

هچنآ دنز  یم  دایرف  نوخ ، هک  تسناد  یمن  .دننک  یم  رشتنم  ناش  یناطیش  ياه  بل  زا  يربخ  ياه  تیاس  یعمج و  ياه  هناسر  اه و 
.دنک ناهنپ  شیاه  کلپ  تشپ  دهاوخ  یم  وا  هک  ار 

همه نیا  هآ  تسناوتن  هک  روط  ناـمه  ار -  ادـخ  هناـخ  هب  یهتنم  ياـه  ناـبایخ  رب  هتخیر  نوـخ  همه  نیا  تسناوـتن  اـما  تساوـخ ؛ یم 
نامـسآ هشیـش  رب  هک  ییاه  نوخ  هرطق  نامه  هیبش  دنتفرگ ، هار  شناگژم  رب  هک  ییاه  نوخ  هرطق  نامه  هیبش  .دنک  كاپ  ار -  مولظم 
فارطا ياه  نابایخ  هچ  ره  زا  دـنک ؛ كاپ  ار  ترفن  هچ  ره  يوب  ار و  رالد  يوب  ار ، تفن  يوب  اـت  تفرگ  هار  يدوعـس ، ياـه  شارخ 

.دنا هدرک  مگ  تفن  لوپ و  يوب  يال  هبال  رد  ار  ادخ  يوب  هک  هبعک 

هداز یقت  هبیط  / نوخ فاوط 

.دنوش لالز  دندوب  هدمآ  .مزمز  نشور  ياه  همشچ  رد  دنیوشب  ناج  هک  دندوب  هدمآ  .دننک  فاوط  تقشع  هبعک  درگ  ات  دندوب  هدمآ 
لـسغ وت  ضحم  تینارون  رد  ار  شیوخ  هتـسخ  ناج  دـننک و  فارتعا  رگید  راـب  وت  تیبوبر  هب  دـننزب و  داـیرف  ار  وت  مرح ، درگادرگ 

.دنهد

نارک یب  جاوما  ناشیاه ، ینادرگرـس  زا  سپ  دنتـسناد  یم  .هتـسویپ  وت  هب  اهر و  شیوخ  زا  دندوب ؛ وت  شیاتـس  رد  قرغ  هناقـشاع  هچ 
میهاربا ماقم  رد  دنشونب ؛ وت  رهم  مزمز  زا  ات  دندنویپب ، وت  تعسو  هب  ات  اهر ، نتشیوخ  زا  دندوب  هدمآ  .دریگ  یمرب  رد  ار  اهنآ  تتیانع ،

.دنراذگب رکش  زامن  تعکر  ود  دنتسیاب و 

.دنیآرد عامس  رد  هلحرم  تفه  دنزادنایب و  گنس  تسا ، هسوسو  ناطیش  هچ  ره  رب  دندوب  هدمآ 

هظحل رد  ار  قشع  رهـش  تفه  .دندرک  نالعا  ناکرـشم  مامت  زا  ار  شیوخ  تئارب  كرـش و  هچ  ره  رـس  رب  دندروآرب  دایرف  دـندمآ و 
اهر نت  زا  اـهر ، سفق  زا  ناگدـنرپ  نوچ  دنـشاب ! هدـش  لـح  تنارک  یب  رون  رد  ییوگ  دنتـشاذگ ؛ رـس  تشپ  هناـفراع ، فاوط  ياـه 

.دنتخادرپ ار  قشع  ياهب  دندیطلغ و  قشع  نوخ  رد  تسویپ و  وت  هب  ناس  هدنرپ  ناشدوجو  تارذ  .دندش 

.دنتفرگ رون  قح ، نانشور  زا  هلعش  هلعش  دنتفرگ و  شتآ  دنتخوس و  قح  عمش  درگ  هب  ناس  هناورپ  .دنتسویپ  قح  هب  قح ، هناخ  نارئاز 
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یتخت ناولهپ  ناهج  تشذگرد 

يدمحم سابع  / ینتشاد تسود  هشیمه  ناولهپ 

رد ات  تسا  روانـش  اوه  رد  زونه  تدوجو  يامرگ  .تسا  فرط  مادـک  زا  يدازآ  هار  دـهد  ناشن  ات  دور  یم  هار  اـه  هناـش  رب  تتوباـت 
.تسا هدنز  ناولهپ  ناهج  زونه  هک  دنزب  دایرف  ناشیاه  « هّللا الا  هلا  ال   » دریگب و هار  یلو  يایروپ  يدرمناوج  مدرم ، ياه  تاولص  رطع 

وت کچوک  يایند  همه  هک  دهد  ناشن  ات  تسا  هتفرگ  هار  تناگدننک  عییشت  ياه  هنوگ  رب  هک  تس  ییاه  کشا  تا ، یهاوخ  تلادع 
دنزب و دایرف  تتوکس  هک  دش  یمن  متخ  یتشک  کچوک  ییالط  هریاد  نامه  رد 

.ار سور  مودصم  ریگ  یتشک  هن  يدرک ، یم  دیماان  ار  دیماان  ییارهز  نیئوب  هن  ار  تا  يراد  مدرم 

نیب ندـش  رهاظ  اب  ینک  داش  ار  مدرم  يراد ، هگن  یـضار  تدوخ  زا  ار  مدرم  یتشاد  تسود  هشیمه  ینتـشاد ! تسود  هشیمه  ناولهپ 
یتموکح ياه  هاگتـسد  روز  راب  ریز  اب  اه ، ندیباوخ  هنـسرگ  اب  اهنآ ، اب  ندش  مدـق  مه  اب  مدرم ، اب  ندـش  لد  مه  درد و  مه  اب  مدرم ،

هب نایاپ  یب  يدـنخبل  اب  ناشیارب  اهزرم  يوس  نآ  زا  لاس ، ره  هک  یگنراگنر  ياه  لادـم  اب  نتفرگ ، ار  نایاونیب  يوزاب  ریز  اب  نتفرن و 
تدایب رگید  راب  ناشمرگ ، شوغآ  اـت  يوش  قرغ  ناـش  تیمیمـص  دـنخبل و  هسوب و  لـگ و  ياـه  هقلح  نیب  اـت  يدروآ ؛ یم  ناـغمرا 

، ناشیاه سفن  ترارح  هک  ردـق  نآ  يراد ؛ هگن  مرگلد  ار  لدایرد  تسد  یهت  ياـه  ناـسنا  نیا  یناوت  یم  بوخ  ردـقچ  هک  درواـیب 
.دنازوسب ار  دیشروخ 

ص:84

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


ار تترخآ  یتسناد  یم  بوخ  هک  تشاد  تذـل  تیارب  نتخوس  نیا  هک  هدـش  رـس  هب  ناج  یعمـش  لـثم  یتخوس ؛ یم  مدرم  رطاـخ  هب 
دـشاب و قح  تسفن  هشیمه ، يارب  ات  يدز ، شیاه  بصنم  اهزیم و  ماـمت  اـب  ذـیذل ، ياـیند  هنیـس  هب  در  ِتسد  هک  ارچ  يا ؛ هدـنازوسن 

یناریا هشیمه  یگنادرم  هب  هک  دـنوامد  نوچمه  يداتـسیا ؛ تسد ، نییاپ  مدرم  شتآ  یب  ياه  ناتـسمز  شخب  یمرگ  تسفن ، يامرگ 
ياه کشا  رد  هچ  ره  هک  یناهج  دوب ، نات  هلحم  ياه  هچب  رـسپ  ياه  هلیت  زا  رت  کچوک  تیارب  هک  یناهج  دـنک ؛ هیکت  یناـهج  تا 

هک ییاه  قفا  دش ؛ یم  عورـش  باتفآ  زا  هک  ياه  قفا  يدید ؛ نآ  رد  ار  رود  ياه  قفا  دنچ  ره  .دـشن  كاپ  یتسـش ، تنامـشچ  مامتان 
.دش متخ  اهنآ  هب  تتوبات  ياه  هداج 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / شناوزاب رادتقا  هیاس  رد 

.دیآ یم  يدرم  ناوج  ِهیلا  یهتنم  زا  ناشتردق  هک  یناوزاب  میا ؛ هتسشن  یتخت »  » ِناوزاب ِگوس  رد 

.دوب تشذگ  اهنت  تشذگ ، هیوباب » نبا   » ِهاگمارآ ات  دالوپ »  » ِهاگشاب زا  هچنآ 

ناـکت یتـخت  اـضرمالغ  ارهز و  نیئوب  رویرهـش 1341 ، .دـندوب  هتفرگ  اوأم  ناهانپرـس  یب  ناتـسد و  یهت  شناوزاب ، رادـتقا  هیاـس  رد 
.درک لاسرا  ناگدز  هلزلز  يارب  ار  دوخ  يدردمه  تخیر و  ورف  راب  نیدنچ  اما  دوبن ؛ رهش  نآ  رد  وا  .دندروخ 

رد یتخت  ِيور  هدایپ  زور  ود  لصاح  و  منک .» زارد  نانطومه  يوس  هب  زاین  ِتسد  متفیب و  هار  هب  نابایخ  هچوک و  رد  مرضاح  : » تفگ
.یمدرم ياه  تدعاسم  دوب و  لابقتسا  اه ، نابایخ 

نیب دز  یم  یُلپ  هنانتورف  دوخ ، ياناوت  ِناتـسد  اب  یتخت  .دنوش  کیکفت  لمع ، فرح و  نادیم  نادرم  ات  دش  یم  هدـیچ  اه  هثداح  نیا 
گرب هب  هک  دوب  یناهج  يا  هوسا  یتخت ، .دنتـساوخ  ار  وا  یتح  نافیرح  نابیقر و  تساخرب و  مدرم  ناـیم  زا  وا  .نیمورحم  نیلومتم و 

.داتفین رورغ  ِتفآ  شتاراختفا ، نیرز  ياه 

.دوب کشت  زا  نوریب  دیاش  یتخت  ياه  هزرابم  نیرت  گرزب 

.تشاد یماو  یشنمدار  زا  یتکرح  هب  ار  ناریا  ربکا ، داهج  نادیم  رد  وا  ِيزاتشیپ 
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.دوب هدرکن  زیراو  نادنمتسم  ِباسح  هب  ار  شناوزاب  ِتوق  زا  يا  هدمع  ِمهس  رگا  دیئور ؛ یمن  شدنخبل  ینامرهق ، ِيوکس  رب 

.دناشک یمن  هبذاج  هب  ار  لفاحم  ناریا ، ِتوتف  یتخت ، ِمان  یب 

ییاضر هدیمح  / ینامرهق هاگ  هیکت 

روش و هچراپ  کی  ار  ناریا  تمان ، هوکـش  نانچمه  .دنز  یم  دایرف  اهرذگ  اهدوگ و  مامت  رب  يزارفارـس  هب  ار  تمان  خیرات ، نانچمه 
.تسوت روانت  ناوزاب  كاخ ، نیا  هاگ  هیکت  .دنک  یم  وهایه 

.تسا ریگ  مشچ  تهوکش  ناهج ، هکیرا  رب  .يا  هدروآرد  وناز  هب  ار  نیدایم  هنادرم ،

.ار هشیمه  ات  نشور  ياه  هچیرد  نیا  دنبن  کلپ  دنبن !

.تسا دیواج -  هشیمه  يراگدای  تلم -  نیا  ینامرهق  هاگ  هیکت  تراوتسا ، ياه  هناش 

.دنرظتنم نیدایم ، .دنبن  راید  نیا  ياوه  هب  ور  ار  هزات  ياه  هرجنپ  نیا  دنبن ؛

.تنت مامت  رب  گنچ  گرم ، يا و  هدرب  كاخ  هدرگ  رب  گنچ 

 - . كاخ نیا  یگرزب  تسا -  راید  نیا  شمارآ  تمارآ ، دنخبل  زونه  .نازیتسدیشروخ  دنا  هدرواین  بات  ار  وت 

.یتسین اما  دشخرد ؛ یم  تا  يزارفارس  لادم  سپ  زا  دیشروخ ،

.تسا كاخ  نیا  هرطاخ  تنابرهم ، ناتسد  نانچمه  .دریگ  یم  تدش  اه  هشیش  ِتشپ  ناراب ، هک  راذگن  مه  رب  ار  تیاه  کلپ 

مشچ دنبن ؛ .دنک  یم  ینیگنس  تیاه  هناش  رب  دیشروخ ، .رورغ  هب  يا  هتفرگن  الاب  ار  ترس  اما  يا ؛ هتـشگزاب  نادیم  زا  دنلبرـس  هچرگا 
! دنبن ار  تا  یباتفآ  ياه 

.دنک یمن  تئرج  ار  تیور  هبور  ندمآ  شیپ  يوهایه  یسک  اما  دجنگ ؛ یمن  دوخ  رد  نامز  یبلط ؛ یم  فیرح 

.تسا هدرک  مخ  رس  تا  یناولهپ  ياه  ماگ  ریز  كاخ ،
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.دنک یمن  شومارف  نیمزرس  نیا  ار  تا  يدرم  گرزب 

.تسین تگرزب  مان  نایاپ  گرم ، درب و  یمن  دای  زا  ار  وت  خیرات 

.داب ناراب  راهب  يدرمناوج  هب  تیاه  ماگ  در  هشیمه  ات  يا و  هتشذگ 

یجنپ هجیدخ  / راو متسر 

.دوش لد  هب  ترسح  ار  تروانت  ناوزاب  ات  دنتشاذگ  ایند  هتخوس  لد  رب  هلعش  هلعش  ار  تغاد 

.اهربعم اهرذگ و  اهدوگ و  مامت  رب  دندیزو  ار  تهوکش  هزاوآ  اهداب ، اما 

دـندیخرچ و ار  تا  هرطاخ  اه ، هناـخروز  يدوگ  دـش و  روراـب  ترواـنت  ناوزاـب  هب  كاـخ ، نیا  هدروخ  كرت  رورغ  ناولهپ ! ناـهج 
.دندیلاب تا  یگرزب  لایخ  رد  ناناولهپ 

تـشپ هک  هاگ  نآ  دـیزو ؛ یم  تروانت  ناوزاـب  رد  تشاد و  ناـیرج  تراوهوک  ياـه  هناـش  رب  نیمزرـس ، نیا  لاـسرید  رورغ  روـالد !
.يدرک یم  انشآ  كاخ  اب  ار  نافیرح 

! ار تا  ینتورف  عوشخ و  دوب  هدمآرد  هدجس  هب  اهراب ، تا  یناشیپ  هک  كاخ  يانشآ  يا 

هسامح همانهاش  راب ، نیا  .لفاحم  لقن  تراگدنام ، هناسفا  ناوج و  ریپ و  شوگ  رد  دوب  یناولهپ  هراب  رازه  رارکت  تهوکش ، نانـشور 
! كاخ هماش  رد  يدنکارپ  یم  ار  يدرم  یناولهپ و  يوب  راو ، متسر  هک  تساهدور  اهداب و  ياوجن  وت ،

! تسا باقع  ياج  هن  كاخ ؛ هک  وت  رادتقا  ِیگرزب  يارب  تسا  یکچوک  هصرع  نادیم ،

! تتکوش تمظع و  يادنلب  يارب  تسا  تسپ  ریقح و  ردقچ  وکس 

.درکن تریسا  گرزب ، کچوک و  ياه  لادم  يانشور  هاگ  چیه  هک  وت 

دندرواین بات  هنامز ، ياـه  « داغـش  » هک فرگـش  يا  هساـمح  تلم ؛ کـی  يارب  يدوب  يا  هساـمح  وت  دـهاوخ و  یمن  لادـم  هساـمح ،
.ار تتزع  تیبوبحم و  ار ، تتمظع  رادتقا و  ار ، تا  یناولهپ 

هناخ اجک  تلاصا ، یتسناد  یم  بوخ  هک  وت  اتفگـش  نطو و  يارب  دوش  يا  هماـنهاش  تیارجاـم ، اـت  دنتـشاذگ  ناریا  لد  هب  ار  تغاد 
! دیزرلن تناوناز  نآ ، کی  هک  دراد 
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نیا تداشر  يامن  مامت  هدنیامن  اه و  يروابان  ماحدزا  رد  يدوب  گرزب  یتلم  رادتقا  رورغ و  اه  نرق  رادمچرپ  وت  ناریا ! فلخ  دنزرف 
.متس هطلس و  نوخیبش  رد  موب ، زرم و 

.دوش یم  رت  نیریش  رت و  یندناوخ  تا  همانهاش  درذگب ، اه  لاس  دنچ  ره 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / يور یمن  دای  زا 

.دناشک یم  روش  هب  ار  خیرات  تیاه ، مدق  گنهآ  برض 

.دنشک یم  لِک  تیارب  راختفا  ياهدوگ 

.دنریگ یم  رود  دنخرچ و  یم  نامسآ  رد  وت  ناوزاب  يادنلب  هب  اه » لیم   » و اه » هدابک  »

.دوش یم  دنلب  وت  يارب  مه  زونه  دشرم ، برض  يادص 

.دننز یم  دایرف  یناولهپ  مان  هب  ار  وت  نیماضم ، نیدایم و  ات  اهرذگ ، اهدوگ و  زا 

.دنوش یم  مشچ  ار  وت  ناریا ، مامت  يدنب و  یم  رمک  رب  تریغ  تمه و  دنبرمک  هک  یناولهپ  ناهج  نامه  زونه  وت 

.دنتسرفب تاولص  دننزب و  دایرف  ار  بیقر  ندنکفا  ْكاخ  هب  ات 

.نارویغ دیما  تناوزاب ، تسا و  گرزب  تلم  کی  نابیاس  هشیمه ، يارب  تیاه  هناش 

.تسا خیرات  یناشیپ  بوکالط  تمان  تسا ، زونه  هک  مه  زونه 

.تسا هدنز  تریغ  هک  ینامز  ات  یتسه ؛ هدنز 

.دراد انعم  نیدایم  اهدوگ و  رد  یگنادرم  هک  ینامز  ات  یتسه ؛ هدنز 

! ناولهپ ناهج 

ساره دـندرک و  یم  مخ  رمک  تیارب  اـهدوگ  دـنتخاون ، یم  تیارب  اـه  برـض  دـیوارت و  یم  یلعاـی »  » رطع تناـهد ، زا  هک  هاـگ  نآ 
.دوبن تنداتفا 

.دندز یم  وناز  تربارب  نابیقر ، يدز و  یم  خرچ 

.تخیوآ یم  تندرگ  هب  ار  شدوخ  هک  دش  یم  ییالط  یلادم  راختفا ، يدز و  یم  خرچ 

.دوب هدش  هتخود  وت  نت  يارب  هک  دوب  یسابل  ینامرهق ،
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.دلاب یم  تمان  هب  یناولهپ  مه  زونه 

.تفر یهاوخن  اه  هرطاخ  اهدای و  زا  وت 

یقلاخ یلع  / ناولهپ ناهج 

ار تیاه  ینیرفآ  هسامح  یتشک ، ياه  کشت  زونه  .تفکـش  یم  ناشیولگ  رد  دایرف  وت ، ندـید  اـب  هک  ناـنآ  دـنراد ، تداـی  هب  زونه 
.دنا هدرکن  شومارف 

.تسا هدربن  دای  زا  ار  یتخت » یتخت ،  » دایرف هاگشزرو ، راوید  رد و  زونه 

؛ دنتخیوآ یم  وت  ياه  هناش  رب  ار  يداش  دورس  اه ، هدنرپ  درک و  یم  ناجیه  زیربل  ار  رهش  تمان ، ناولهپ ! ناهج 

قشع وت  اما  دوب ؛ يزاب  ياج  یتشک ، ياه  کشت  يدناسر ، یم  راجفنا  هب  يداش  زا  ار  هدرشف  ياهوکـس  ترادیب ، تریغ  اب  هک  یتقو 
یم ناهد  هب  ناهد  تمان  دـییور و  یم  دایرف  يدرک ، یم  هراشا  دوب ! وت  تشم  رد  یتشک  نلاـس  ماـمت  راـگنا  .يدرک  یم  سیردـت  ار 

.دیرفآ یم  روش  رهش ، هب  رهش  تیاه ، هسامح  دیخرچ و 

يدومن و شلها  ینازرا  ار  ایند  راختفا  ترهُـش و  يدرپس و  ناراوخیم  هب  ار  اه  هناخیم  هک  يدوب  هداب  مادـک  تسمرـس  ناولهپ ! ناهج 
!؟ يدش نکاس  اه  هرطاخ  اهدای و  رد  دوخ ،

.يداد یم  حیجرت  تلذ  ِلمحت  رب  ار  گرم  هنادرم  دوب و  نیغورد  ياه  شیالآ  زا  يراع  تدوجو ،

؟ یتشاذگ اج  اه  بلق  رد  ار  دوخ  هک  نانچ  نآ  يدیود ؛ شیوس  هب  ناساره ، رس و  همیسآ  هک  یتسیرگن  یم  تسدرود  مادک  هب 

؟ دنریگب دای  ار  ینتورف  سرد  اه ، هناخروز  سدقم  میرح  رد  ناردنلق  نالَی و  ات  یتخادنا  وس  مادک  ار  تا  یناولهپ  دنبوزاب 

میظعت رـس  تربارب  رد  نامـسآ  هک  نانچ  تسا ؛ یگنادرم  يدرم و  نایوپ  هر  لفاحم  لُقن  زونه  تا ، يدرم  ناوج  زیمآرورغ  تارطاخ 
.دنامب وت  مان  ناهج ، كرات  رب  ات  يداد  هسوب  ار  شا  یناشیپ  هناقاتشم  وت  درک و  مخ 
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، شقرب قرز و  مامت  اب  ار  یگدنز  دندرک و  شیوخ  تکربرپ  تایح  هتخیمآ  ار  قشع  هک  تسا  ینالی  نیدالوپ  ياه  هجنپ  ریسا  ملاع ،
.دوبن تا  هتسیاش  یهاگیاج  یتشک ، ناروآ  مان  هرمز  رد  رگید  هک  يدوب  گرزب  ردق  نآ  وت  .دندادن  حیجرت  تزع ، اب  گرم  رب 

ياـه هیرـشن  يربخ و  ياـه  هکبـش  يادـص  رـس و  رگید  دوبن ؛ اـغوغ  همه  نیا  وت  دوصقم  .يدـش  هتـسخ  ناـمز  مکارتـم  يوهاـیه  زا 
، دـنیب یم  ار  شمدرم  درد  هک  يدرمربا  نوچ  وت  دوب و  تیاهوزرآ  نادـنز  رهـش ، ياهراوید  .درک  یمن  بلج  ار  تا  هجوت  یـشزرو ،

.یتسیرگ یم  نوخ 

.منیب یمن  ار  وت  رگید  نآ  نحص  رد  اما  تسا ؛ دنلب  دجسم  ناذا  يادص 

رما تاولـص  هب  ار  همه  دشرم ، تندـمآ ، اب  ات  دـشک  یم  راظتنا  تساه  لاس  ار  تدورو  هک  ارچ  تسوت ؛ گنتلد  بیجع  مه  هناخروز 
يوش و دوگ  دراو  ییوگب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  يریگب ، تصخر  اـهرت  گرزب  زا  يراذـگب و  هنیـس  رب  تسد  هناعـضاخ  وت  دـهد و 

.دوش تاولص  يادص  زا  ولمم  فارطا ، ياضف  تا ، یتمالس  يارب  هک  نانچ  ینزب ؛ خرچ  هرابود 

يریما نیسح  / مامتان درم 

.دوب هدش  زبس  شبل  تشپ  هزات  هک  دمآ  یکناوج  تشذگ و  دناوخ و  دیپسوم  شیورد 

.تفر تشاذگ و  مامتان  ار  شا  هحتاف  تخادنا و  ربق  يور  ار  یلگ  هناوج 

درک مامت  ار  یگنادرم  يدرم و  هک  دوب  ما  يردپ  نیمزرس  ياه  هناسفا  مامتان  رعش  وا  .دنام  یم  مامتان  اه  فرح  همه  یتخت ، رازم  رس 
.انام و 

تقو چیه  دـنریم ، یم  مامتان  هک  اهنآ  ارچ  یتسار ، .دـنَاوت  مان  هب  اه  نابایخ  نیرت  مامتان  ام ، ياهرهـش  نیرت  مامتان  رد  گرزب ! یتخت 
.دنوش یمن  ریپ  رگید  هکنیا  يارب  دیاش  مناد ! یمن  تسیچ ؟ ندش  راهب  هشیمه  یگرم و  ناوج  نیب  هطبار  دنوش ؟ یمن  مامت 

! دراد ریپ  هب  جایتحا  ام  شزرو  یتخت ! يدش ، یم  ریپ  شاک ،
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ناخاضر طسوت  باجح ، فشک  يرامعتسا  حرط  يارجا 

یجنپ هجیدخ  / ناطیش ياه  تسد 

.ار هتفر  ورف  تشحو  رد  ِرهش  تشپ  دنازرل  یم  هزره ، ياهداب  يوهایه 

.شوماخ ياه  هچوک  مادنا  رب  دنکفا  یم  هزرل  اه ، هناخ  ياهراوید  سپ  زا  هک  تسا  ناطیش  ياه  همکچ  يادص 

، ندش زاب  ساره  رد  هتسب  ياه  هرجنپ  .دود  یم  رهش  ياه  هگر  رد  هدیسوپ  یتریغ  .تسا  هتـسشن  نیمک  رد  یمـشچ  راوید ، ره  تشپ 
.موادم ياه  سوباک  هشیدنا  رد  هتسب ، ياهرد 

شا یهانپ  یب  درشف و  یم  مکحم  ار  شفافع  ینز  .هایس  ياهرداچ  باهتلا  زا  هریت  نامـسآ  تسا ! ینافوت  ردقچ  رهـش ، ياوه  لاح و 
.دباتش یم  ایح  هدرپ  ندیرد  هشیدنا  رد  هک  ناطیش  همکچ  يادص  دناسر و  یم  هچوک  ياهتنا  هب  ناود  ناود  ار 

.دنز یم  هفوکش  بیرغ ، یهودنا  نز و  رداچ  یهایس  رب  دزادنا  یم  گنچ  یتسد 

.سکرک رتوبک و  نیب  نینوخ  یگنج  ناطیش ، هتشرف و  نیب  رباربان  يا  هزرابم 

هدیرد یفافع  دنز و  یم  ههقهق  ار ، شکیرات  ياهزور  دوش و  یم  دلوتم  خیرات ، نادهز  رد  یگنن  .یتریغ  یب  تفع و  نیب  يا  هزرابم 
یب مارآ و  اـه  همکچ  داـب و  رد  اـهر  نز ، رداـچ  .نامـسآ  هرتـسگ  رد  دـنکارپ  یم  ار  یهایـس  ناوسیگ  نینوخ  يوب  داـب ، دوـش و  یم 

.دندرگ یم  زاب  هغدغد 

.دنا هتسشن  راظتنا  هب  ار  رگید  یتمرح  نتسکش  نیمک ، رد  ياه  مشچ  دیاش  راب  نیا  و 

ص:91

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتساخرب  یناخاضر  رجنح  يانکیرات  زا  راب  نیا  رامعتسا ، يادص 

داقتعا و نرق  نیدـنچ  ثاریم  ات  .دـنرادرب  رـس  زا  ار  ناملـسم  نانز  تیوه  ات  هدـمآرب  يولهپ  میژر  نیتسآ  زا  راـب  نیا  سیلبا ، ناتـسد 
.دنراذگب شیامن  هب  نایرع  ار  مالسلااهیلع  یمطاف  يایح  تفع و  بتکم  ناگتفای  شرورپ  ات  .دنراپسب  داب  تسد  هب  ار  نامیا 

یم .دـندرک  ناونع  یناریا » نز   » يدازآ راعـش  ار  ناشموش  ياـه  هشیدـنا  دـندینت و  ماد  ریپ ، ياـه  توبکنع  دـش ، هدـیچ  هئطوت  حرط 
.تساجرباپ نید  تسه ، باجح  تسه و  رداچ  ات  دنتسناد 

.تسا مالسا  يدیپس  ور  ناملسم ، نز  رداچ  یهایس 

.سیلبا تسد  ِیهاتوک  ینعی  نامیااب ، دقتعم و  یلسن  ینعی  تریغ ، راصح  ینعی  فافع ، مکحم  ژد  ینعی  رداچ 

.دنوش یمن  زاب  توهش  سوه و  ياپ  زا  هرگ  تسا ، مکحم  ات  نانز  يرسور  هرگ  دنناد  یم 

«. تسا گنهرف  کی  حالصا  نز ، کی  حالصا   » گرزب نآ  هتفگ  هب  ای  و 

سپ .تسا  ینتفاین  تسد  دشاب ، باجح  رد  یتقو  ات  نز  .تسا  فیطل  دوجوم  نیا  هسوسو ، يارب  سیلبا  هبرح  نیرت  گرزب  دنناد  یم 
.دندیشک اه  نز  رس  زا  رداچ  يدازآ ، مان  هب  .دنداد  رس  يدازآ  راعش 

.تسب مهاوخ  رت  مکحم  ار  دوخ  يرسور  هرگ  نم ، یلو 

.درپس مهاوخن  هزره ، ياهداب  تسد  هب  ار  مرداچ  نم 

.دمآ مهاوخن  نوریب  تفع  راصح  زا  زگره  نم  .متسه  مالسلااهیلع  همطاف  هودنا  جنر و  يدامتم  ياه  نرق  راد  ثاریم  نم 

.دنازرلب ار  رهش  تشپ  تفه  درگ ، هزره  ياهداب  دنچ  ره 

ص:92

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


یقلاخ یلع  / تسام تریغ  ام ، تفع 

! ار نامز  هدیکت  ياه  هلان  نک  رورم  هژاو  هژاو  نزب و  قرو  ناوخب ! ار  نآ  گرب  گرب  نزب و  قرو  ار  خیرات 

مارآ ریدـقت  ناشیرپ  رطاخ  دـیاش  دزادـنایب ؛ رود  هب  دـنک ، یم  ادـج  دوخ  نت  زا  هک  يا  هراپ  نوچ  ار  هتـشذگ  ياه  هیناث  نامز ، شاک 
! دریگ

! دنتسه نیرت  هنهرب  تاناویح ، هک  يدیشیدناین  يدناوخ و  ندمت  ار  یگنهرب 

.دوش یم  راتفرگ  تمشخ  شتآ  هب  دنک ، يدعت  تنامرف  زا  سک  ره  یتفگن  رگم  عونمم ! باجح  هک  یتفگن  رگم  زیخرب !

! ریگب ملاع  ياه  هچنغ  یمامت  زا  ار  باجح  زیخرب و 

! نک تازاجم  فدص  نداد  رارق  باجح  رطاخ  هب  ار  اهرهوگ  مامت  زیخرب ،

هک یناسک  لباقم  ینک ؛ ناربج  یعون  هب  برغ ، لباقم  ار  تتراقح  هدقع  دیاش  ات  یناوت - ! یم  رگا  هدب -  جاور  ار  یگنهرب  زیخرب و 
.دنتسیرگن یم  ترسح  هب  نم ، نهیم  ندمت  هب  اه  لاس 

! دش دهاوخ  هتسب  اه  قازق  هایس  همکچ  اب  دوش ، زاب  تفلاخم  هب  یناهد  ره  هک  نزب  دایرف 

ياه گس  ای  دـنتفایب ، شناج  هب  قامچ ، بوچ و  اب  دـنکن ، رهـش  هزره  رامیب و  ياـه  مشچ  میدـقت  ار  شیوخ  هک  ره  اـت  هدـب  ناـمرف 
! دوشن سبح  ولگ  رد  شموادم  ياه  سفن  ات  دننک  شلابند  رهش  یکاخ  ياه  هچوک  رد  ردق  نآ  تدرگرود 

! دنشاب میهس  گرزب  قافتا  نیا  رد  همه  ات  دننک  فراعت  رگیدکی  هب  ار  نانز  ندیشک  رس  زا  رداچ  راختفا  اه  قازق  وگب 

! ینک یم  هچ  يدیمهف  یم  شاک 

نانز ییوردـیپس  ناشن  هداتفا ، كاخ  رب  هدرپ  هایـس  نیا  تسا و  نیمزرـس  نیا  یکاپ  ناـشن  دـتفا ، یم  نیمز  رب  هک  یهایـس  رداـچ  نیا 
.ام تریس  كاپ 
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رد نانچ  .يدـنک  رپ  لاب و  ار  نارتوبک  يداد و  زاورپ  هصرع  ار  موش  ياهدـغج  .يداد  زاوآ  ار  یتفع  یب  يدیـشک و  ار  فافع  رداچ 
.يدینش یمن  ار  اه  هچوک  كاپ  موصعم و  ِنارتخد  سامتلا  يادص  هک  يدوب  قرغ  تا  هناتسم  ياه  هرعن 

يدیدنخ شگرم  رب  وت  هک  ار  یتریغ  يدرک و  دراو  شا  بلق  رب  وت  هک  ار  يا  هنـشد  درب ، دهاوخن  دای  زا  اه  هچوک  دولآ  كاخ  نماد 
ینوخ و ياه  هراپ  نیا  نزب ! هنیس  هب  رادرب و  ار  تراختفا  لادم  .يدرک  ضوع  تتیوه ، یب  نابابرا  فیثک  دنخبل  اب  وت  هک  ار  یتزع  و 
هب ار  ناشفرـش  تفع و  روز ، اب  هک  يدرک  یم  لابند  اه  هچوک  رد  ار  نانز  هک  وت  تسوت ؛ راختفا  نیرت  گرزب  اهرداچ ، هدولآ  كاخ 

.يربب امغی 

هب رـضاح  یلو  دندیرخ ؛ ناج  رب  ار  اه  قامچ  هک  یناردام  هچ  دندش و  شیوخ  فرـش  رادازع  وت ، هاگن  یموش  زا  هک  ییاه  هناخ  هچ 
! دندشن شیوخ  تفع  یشومارف 
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هبنشکی

يد 1384  18

هجحلا 1426 يذ   7

Jan.8.2006

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تداهش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / دبنگ ییالط  تصرف 

.تسا هدرک  ُرپ  ار  ایند  ِبیکشان  ِنامشچ  قارف ، ِخلت  هنهپ 

.دنزیرب نوریب  ار  نورد  نازوس  تاملک  زا  يا  هشوگ  رگم  ات  دنزرل  یم  اه  بل 

.دوش هتساک  هنیس ، ياه  مغ  يایرد  زا  هکلب  دنیرگ ؛ یم  اه  مشچ 

! تسا هدش  کیدزن  ام  ياه  کشا  هب  ردقچ  تشهب ، ِتقیقح  و  ... 

.تسا هدش  هلان  مه  دوارت ، یم  هام  ِياهرعش  زا  هک  ییاه  عیقب  اب  مه  هنیدم 

.دنزوسناج ِقارف  نیا  ِنامهم  هدماین ، نابز  رب  ِياه  یتیب  ود  ِمامت 

.دنهاْکناج ِبایغ  نیا  ِرادغاد  حیتافم ، ِینغ  ِياهزارف 

.دزادنیب نوگلگ  ِرجه  نیا  ِدای  هب  هشیمه  ات  ار  ام  هک  هدرک  دای  دنگوس  ایوگ  بورغ ،
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دوخ ِتیمولظم  ِگنر  رد  هشیمه  عیقب ، كاخ  .تسین  اجنآ  هک  يدـبنگ  لثم  دـنوش ؛ یم  ییـالط  دـنیوگ و  یم  عیقب  زا  اـه  تصرف  و 
.تسا هدوب  روتسم 

.دریگب رب  رد  ار  شناد  هدنفاکش  هنیس  تسا ، هتسناوت  هنوگچ  كاخ ، نیا  هنیس  هک  دنبجعتم  تقلخ ، ياه  یتفگش 

یمرب هشوت  كاخ  نیا  ِيافـص  زا  میقتـسم  نامـسآ ، .دوش  هتـشاذگ  كاخ  نیا  ِيور  هک  تسین  نامـسآ  زا  رت  گرزب  يدـبنگ  يرآ !
.دراد

.تسوا ِرگن  هدنیآ  نامشچ  ادخ و  لداع  ِناتسد  ام ، رطاخ  يالست  هک  دنیب  یم  عیقب  ِنامسآ 

تسا و هدـناشن  نوخ  هب  ار  نارعاش  عبط  یگدـنب ، عیفر  ِياه  هلق  رد  ازع  ياه  مچرپ  یگتـشارفا  هک  تساجنآ  اـت  اـما  یگدز  تبیـصم 
.تس یلاعت  ییایوپ و  زا  نشور  یگماج ، هایس  نیا  هک  ناگیامورف  ِمشچ  داب  روک 

.تسا هتفر  تعافش  تدارا و  ياه  هناشن  شوپ ، هایس  ِتاملک  نیا  ِتسوپ  ریز  و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تبرغ هنییآ 

! هنیدم

.اه لد  غاد  زا  يرمجم  نازوسب 

! خرچ رتخا  تبیصم  نیز  نازوسب 

کشا لد  رب  هتسشن  نیگنس  یمغ 

! ار اه  کشا  نیا  یتسه  نازوسب 

؛ اروشاع رهظ  بورغ  نوچمه  یمغ  زورما ؛ لد  رب  هتسشن  نیگنس  یمغ 

! هنیدم

! نابوخ مغ  نوناک  يآ 

!؟ تساهاط نادنزرف  غاد  زا  يرگید  زور  رارکت  مه  زورما  وگب 

!؟ دیشروخ ناشن ، مغ  كاخ  هب  رس  دیاسب  دیاب  مه  زورما  وگب 
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!؟ کنیا نامسآ  هاگن  مغ ، رتچ  هدرکاو  ارچ 

!؟ لابقتسا زورما  دنک  دیاب  يرگید  نامهیم  زا  عیقب  ایآ  وگب 

ار يوما »  » نازور هریت  هک  دـیبات  یم  كاـخ  كـالفا و  رب  كاـنبات  ناـنچ  دوب ، هتفرگ  اروشاـع  راونا  زا  وترپ  هک  شدوجو  غارچلچ  ... 
.دنتسیرگن یم  ار  یهلا  مولع  رقاب  ینمیرها ، یکشَر  اب  دوب و  هدنامن  اشامت  بات 

یهلا رون  هکنیا  زا  لفاغ  دندناوخ ؛ یم  ارف  دوخ  زور  هریت  ماش »  » هب ار  هنیدم »  » كانبات دیشروخ  هک  دندرک  یم  راتفر  هتـسیاشان  نانچ 
.تسین يزرم  دح و  رولبت ، يارب  ار 

تقیقح فشک  يارب  يا  هبرجت  يوما ، ناشیدنا  جک  يارب  هللا و  یلا  ریس  رد  یتدابع  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  يارب  ماش ، رفس  ییوگ 
.دنتفاین زگره  ار  نآ  زا  يوریپ  فشک و  تداعس  خیرات ، لوط  رد  هک  یتقیقح  دوب ؛

.مولع نوزفازور  شبات  دوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  يولع ؛ فراعم  راشتنا  دوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

.دندیخرچ یم  شدوجو  عمش  رود  هناورپ ، نوچمه  هک  یهلا  ملع  ناگدنیوج  دوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

هدرک یناشف  ناج  نآ ، تمظع  يارب  یبن  ربمایپ و  نارازه  هک  ییاه  نامرآ  تیالو ؛ ياه  نامرآ  رشن  دوب و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
.دندوب

هتفرگ فدـه  ار  تیالو  ماک  هنیک ، هب  هتـشغآ  ياه  هنیـس  هنتف و  هب  هدولآ  ياه  تسد  اب  نانمیرها ، دوب و  هتفرگ  ندـیزو  نازخ  مومس 
.دندوب

؛ تلاسر كاپ  نادنزرف  موصعم و  ناماما  یگدنبات  یگدنشخرد و  هب  تداسح  دوب ؛ تداسح  تدش  يوما ، هاگتـسد  زیوآ  تسد  اهنت 
.تریصب اوقت و  شناد و  نابحاص  هب  تداسح 

مالـسلا و هیلع  یبـتجم  ماـما  یگـشیمه  تبرغ  هنییآ  هک  یناتـسآ  عـیقب ؛ هناـبیرغ  ناتـسآ  دوـب و  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ترـضح  کـنیا ،
تبرت دهاش  راب ، نیا  هک  یناتسآ  دوب ، مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلادیس ،

تیاهن رد  یتبرت  رداـم ، يادـیپان  رازم  راـنک  رد  یتبرت  ردـپ ، هناـبیرغ  تبرت  راـنک  رد  یتبرت  دوب ، ناـکاپ  هلالـس  زا  رگید  ینیگآرطع 
.تبرغ
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.دندوب هدیـشخب  هودنا  گنر  نیمز ، نامـسآ و  هب  راوگوس ، کئالم  جوف  دـش و  یم  کیدزن  عیقب  هب  تماما ، هدرک  بورغ  دیـشروخ 
.دوب كالفا  نأشلا  میظع  نامهیم  اب  كاخ  ملاع  عادو  ماگنه  کنیا ،

: مالسلا هیلع  یلع  نبدمحم  رفعج ، ابا  ای  الوم ، ای  وت  رب  دورد 

.تسوت تمظع  هاوگ  دوخ  هک  تتداهش  وت و  رب  دورد 

.تعافش جاتحم  میجاتحم ؛ تتمارک ! ناماد  ام و  تسد  رقاب ، ماما  ای  ناج ! الوم 

یجنپ هجیدخ  / هودنا نامهیم 

هقردب خرـس ، هناورپ  ود  داتفه و  اب  ار  تا  یکدوک  هک  هظحل  نامه  زا  وت ؛ جـنر  هودـنا و  اب  مأوت  راگزور  دـش  عورـش  هظحل  نامه  زا 
لغ ياپ  هب  اپ  هک  هظحل  نامه  زا  يداتـسیا ، هراظن  هب  یگلاس ، جنپ  رد  هجرد -  نیرتالاب  رد  ار -  تبیـصم  هک  هظحل  نامه  زا  يدرک ،

.یتسیرگ نوخ  ردپ ، ياپ  تسد و  رب  هتسب  ياهریجنز  و 

ات .یـشاب  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  ياهدرد  يوار  ات  دش  یگـشیمه  تیاه  جـنر  يدـش و  گرزب  البرک  تبیـصم  رد  وت  هظحل ، نامه  زا 
تشخ و تشخ  هنیدـم  ياـه  هناـخ  ماـمت  يدوب ، يوبن  مولع  هدنفاکـش  یتـشاد و  ماـن  دـمحم »  » هک ار  وت  .دوشن  شومارف  قشع ، هصق 

! دنسانش یم  هچوک  هب  هچوک 

نینط زا  رهش ؛ ياه  هگر  رد  دنکارپ  یم  ار  شرع  يوب  درذگ و  یم  اه  هچوک  زا  راو  میسن  هک  تیاه  مدق  رطع  زا  دنـسانش ؛ یم  ار  وت 
؛ دنام یم  اه  هتشرف  يوگو  تفگ  هب  هک  تیادص 

تشهب هحیار  دشکب  سفن  رگید  راب  کی  هک  دبای  هزاجا  كاخ ، ات  نیمز ، ياه  نایرش  رد  ینکارپ  یم  غیرد  یب  هک  تروانش  رطع  زا 
؛ ار

.دوب البرک  هیوگاو  نیرت  هناقشاع  هک  تیاه  مشچ  زا 

؛ دسانش یم  بوخ  ار  وت  رهش 

.تا « یندل  » ملع نیچ  هشوخ  ملع ، دوب و  تهاگرد  نیشن  هشوگ  تفرعم ، هک  ار  وت 

نیمزرس هشیمه ، ات  تنامشچ ، نشور  هراتـس  زیگنا  مغ  بورغ  زا  دعب  هک  دروآ ؛ مهاوخن  نوریب  نت  زا  زگره  ار  دوخ  هایـس  هماج  نم 
.تسا درد  هودنا و  نامهیم  ملد ،
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.ناش یلاشوپ  ياه  تردق  ناکرا  رب  دنکفا  یم  هزرل  هک  ار  تیاه  هباطخ  روش  دندرواین  بات 

.هتفشآ ياه  ناج  رد  درک  یم  اپ  هب  يزیخاتسر  تا ، هظحل  ره  هک  ار  تدوجو  دندرواین  بات 

زا هک  يدایرف  زا  يدوب  ییاسر  كاوژپ  هک  ار  وت  درواین ؛ بات  ار  وت  ماشه ، یتخب  هریت  یلد و  گنـس  .دـمهفب  ار  وت  تسناوتن  ماـشه ،
ار وت  نیدباعلا ،» نیز   » هلاس یـس  ياه  کشا  زا  يدوب  يریـسفت  هک  ار  وت  دش ، يراج  اونین  هدیتفت  كاخ  رب  ادخ ، نوخ  هدـیرب  رجنخ 

.ماش ياه  هبارخ  جنک  رد  هلاس  هس  يرتخد  زادگ  ناج  تشذگرس  زا  يدوب  يا  همان  مغ  هک 

.درواین بات  ار  وت  تمظع  ماشه ، یگ  هریت 

.ماشه يولگ  رب  دوب  يراد  بانط  تنادرگاش ، ياه  هقلح 

.دوب راگزور  ياه  « ماشه  » تکوش هدننکراوخ  تا ، یهلا  ملع  زارفرس  تیاور 

غورد دنامب ، هدنز  تقیقح  رگا  .دنام  یم  یگدنز  هشیمه  تقیقح  دنامب ، دمحم »  » رگا .دـش  هدـیچ  اه  هئطوت  .دـش  هدیـشک  اه  هشقن 
.دوش یم  المرب  ماشه ،» »

.دروآ مهاوخن  نوریب  نت  زا  ار  مهایس  هماج  زگره  نم  اما  هدیسر ؛ ارف  تتبرغ  بورغ  ماگنه 

.درادن ینایاپ  نم  تبرغ  هودنا و  وت ، زا  دعب  .منامشچ  ِیمئاد  نامهیم  کشا ، تسا و  نم  یگشیمه  مهس  غاد ، وت ، زا  دعب 

شبات یلع  ربنق  / کشا ياه  نافوت  یقالت  لحم 

! ملع يا  ملق ، ثراو  حول ، ثراو  يا 

! موجن زا  رت  نازورف  مولع و  هدنفاکش  يا 

.ازع مرحم  مرحم  تناوریپ  ياه  لد  تسالبرک و  تقارف  مغ  رد  زورما  نایعیش  دجاسم 

؟ ضغب همه  نیا  ازع ، همه  نیا  مغ ، همه  نیا  اب  مینک  هچ 

.دنکشا ياه  نافوت  یقالت  لحم  يدمحم ، مولع  ناملاع  ناگدید  زورما ،

وت مرح  غارس  هنایشآ ، یب  نارتوبک  دننام  دنیآ و  یم  شبنج  هب  تنایعیش  ناگدید  زا  رادازع  ياه  هتـسد  نوچ  هورگ ، هورگ  اه  کشا 
.دنریگ یم  ار 
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! امه يا  امنهار ، نیمجنپ  يا 

.دنک یم  مطالت  کشا  ایرد  ایرد  تنایسلجم ، مشچ  زا  زورما 

.نیگهودنا ناذا ، هچ  ره  دنا و  ضغب  زا  رپ  اه  هنذأم  زورما 

.دنراد رس  رد  هیرگ  ياوه  نارازگزامن ،

.دنناوخ یم  ناراب  زامن  نارازگزامن ، زورما 

.دنروآ یم  اج  هب  مغ  هدجس  نارازگزامن ، زورما 

، دوب یلع  ملع  ثراو  هک  یماما  دوب ؛ یبن  ملع  ثراو  هک  دنهد  رـس  هوکِـش  یماما ، نادقف  زا  ات  دنتفا  یم  كاخ  هب  نارازگزامن  زورما 
.داد یم  شرتسگ  ار  توبن  گنهرف  هژاو ، هژاو  رد  هک  یماما  تشون ، یم  یحو  زا  هک  یماما 

.باوج هدیپس  رازه  هایس ، يا  هطقن  ره  يارب  تشاد و  باتفآ  هنیس  دص  هک  یماما 

.دوب مولع  هدنفاکش  وا 

.تسا تاملظ  هدنفاکش  رقابلا ،» لاق   » زورما هک  تسور  نیازا 

.تسا تاهبش  هدننازوس  رقابلا ،» لاق   » هک تسور  نیازا 

.تشاد دهاوخن  تمواقم  ناوت  تلالض ، یهایس  اجنآ  دشاب ، رقابلا » لاق   » زا يوترپ  هک  اج  ره 

.دوب دهاوخ  ناشوج  هشیمه  تیاده ، مزمز  اجنآ  دشاب ؛ رقابلا » لاق   » همزمز هک  اج  ره 

.تسه مزمز  سپ  تسه ؛ رقابلا  لاق 

.تسه رثوک  سپ  تسه ؛ رقابلا  لاق 

.تسه تشهب  سپ  تسه ؛ رقابلا  لاق 

! یبنلا دعب  ملعلارقاب  ای  کیلع  مالسلا 
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ریبک ریما  تداهش 

يدمحم سابع  / تمان باتفآ  ات 

رب ار  تمان  يادـنلب  باتفآ ، ات  باـتفآ ، يدرز  رد  دـشکب  دـق  تندوب  اـت  تسا ، مدـنگ  هقاـس  هچ  ره  رد  دود  یم  تیاـه  هنوگ  يدرز 
لام ياه  هدزاش  باوخ  تمان  تسا ، زونه  هک  زونه  ات  دنک ؛ رشتنم  ناریا  ياهزرم  رسارس 

يراهب غاب  زا  مشچ  وت ، نوچ  ینابغاب  سرت  زا  رامعتـسا ،» ریپ  هابور   » ات دوش ؛ مدرم  هرفـس  نان  تلادـع ، دـنک و  هتفـشآ  ار  روخ  مدرم 
.دشاب هدرک  شا  هناوید  تسمرس  ياهروگنا  يوب  ردقچ  ره  درادرب ؛ ناریا 

همـشچرس ات  بآ ، ياه  هچـضوح  رد  دوش  روانـش  ات  مامح  فک  رد  دریگ  یم  هار  تا ، یناـشیپ  قرع  اـب  هتخیمآ  تا  ینادواـج  نوخ 
دنوامد نوچمه  يا  هتسشن  زونه  درپ ؛ یم  باوخ  زا  هاش  نیدلارصان  ...ات .  دوش ، سراف  هشیمه  جیلخ  همشچرس  ات  دوش ، رزخ  يایرد 

، هرامـش هب  تیاه  سفن  هداتفا ، سفن  سفن  هب  تیاه  گر  رد  نوخ  .تسا  هدرک  رپس  هنیـس  شیاه ، فرب  ندش  بآ  زا  دـعب  یتح  هک 
، هدـنامن تدوجو  رد  یقمر  .تسا  داـب  رد  روانـش  ياـه  سوناـف  يوسوس  نوچ  تیاـه  مشچ  يوس  دـخرچ ، یم  ترـس  رود  ماـمح ،

هتفر تسد  زا  تیموصعم  رـس  يالاب  .دوش  یم  رت  نیگنـس  نیگنـس و  تیاه  کـلپ  اـما  تسا ؛ هدز  وناز  وت  رد  ار  شدوجو  یگنادرم ،
یم نیمز  هب  زغم  اب  تلادع ، دخرچ ، یم  ترـس  رود  مادـم  مامح ، دوش ، یم  مامت  دراد  یگنادرم  .يا  هتـسشن  تنانوخ  مه  ياه  لاس 

.ار هاش  نیدلارصان  نامرف  دروآ  یم  الاب  دراد  نیف  غاب  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  مامح  یتلادع ، یب  يوب  .دروخ 
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ار گرم  هک  يراوس  تکرح  يادص  زا  دننک  رادیب  ار  ناشاک  اهرتوبک ، ات  دـنک ؛ یم  ناروف  اه  تخرد  مامت  مشچ  زا  نوخ  اب  تنایخ 
.درب یم  ربخ  نارهت  هب 

ییاضر هدیمح  / هثداح ياوه 

سفن تسا و  هدـناکت  دـنا ، هتخورفا  ینمـشد  هب  شلباقم  رد  هک  یمنهج  زا  ار  شناج  وا  اما  دـنزرل ؛ یم  ناشاک  ياه  هناش  رب  اه  هوک 
.تسا هدیشک  یگنادواج  قیقر  ياوه  رد 

شوماخ و اه  غارچ  .مگرد  رس  بارطضا  رد  رهش ، شوماخ و  اه  غارچ  .تسا  هتفرگ  گنچارف  ار  غاب  دیشروخ  هشیمه ، زا  رت  بهتلم 
.هراتـس یب  ياه  بش  زا  رت  کیرات  زور  شوماخ و  اه  غارچ  هتخیر ، ورف  نیف »  » ِنامـسآ نوتـس  شوماخ و  اه  غارچ  کیرات ، اه  هناخ 

.دنک یم  راد  هکل  ار  ینمشد  تاحفص  هشیمه ، ات  هک  تسا  ینوخ  راشرس  قافتا  بهتلم  ناگر  شوماخ و  اه  غارچ 

غاب ياه  يوج  ناتخرد و  رد  هودنا  دریگ و  یم  نایصع  يوب  نیف »  » کیرات ياهراوید  دزیر و  یم  ورف  رهش  یناشیپ  زا  فافش  ییاوه 
نیلوا رب  دـنز و  یم  داـیرف  هتفرگ  هم  ییاوه  رد  دنابـسچ و  یم  نونفلاراد »  » تارطاـخ هب  ار  شا  هتخادـگ  يوـلگ  رهـش ، دـچیپ و  یم 

.دنک یم  ناریو  دهد و  یم  هیکت  شورخ  ياه  هرادج  رب  ریما  هزات  نوخ  نانچمه  تسا و  هتخود  مشچ  هثداح  تاعاس 

اه و تسد  رتوس ، نآ  .دـنک  یم  لابند  هتـسب  ییاه  مشچ  اـب  ار  نوخ  رد  روانـش  ياـه  هقیقد  غاـب  رد  يرواـنت  تخرد  هدروخ  ربت  همق 
.دنعلب یم  راشرس  یعلو  اب  ار  هثداح  ياوه  دنوش و  یم  رت  کیدزن  شیوخ  موش  فده  هب  مدق  هب  مدق  میخژد ، ییاه  مشچ 

.دچیپ یم  رهش  كورتم  يایاوز  مامت  رد  دنک و  یم  رپ  ار  ناشاک  غاب  بیرغ ، يرطع 

یم دیـشروخ  ياه  هلپ  نیرخآ  رب  دنز و  یم  هسوب  گرم  هرجنح  رب  شنت  مامت  اب  ریما ، دندنخ و  یم  رت  هدرتسگ  يدرمان ، ياه  مشچ 
.ار خیرات  دنک  یم  هراظن  دتسیا و 

هنوباب يوب  زا  راشرس  شنوخ ، تارطق  نیرخآ  ات  دنک  یم  توکس  ار و  ینمشد  هنهک  باتک  شناتسد ، دنک  یم  رورم  قرو ، هب  قرو 
! - راهب در  زا  زیربل  شمان  دوش -  ناشاک  دولآ  مهو  ياه  هقیقد  زیگنا  مغ  هرطاخ  اه ،
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یجنپ هجیدخ  / هئطوت ياه  هلعش 

.دزوس یم  هئطوت  ياه  هلعش  رد  ناشاک  راب ، نیا  و 

.دیرگ یم  هناراوگوس  شیوخ ، دنزرف  رکیپ  رس  رب  ناشاک ، دشک و  یم  رس  ار  گرم  نارکوش  نیف ،» ، » قیاقد زیگنا  مغ  ماحدزا  رد 

.دنز یم  هجض  گرزب ، تیانج  نیا  هشیدنا  زا  نونفلاراد ،»  » تشخ تشخ 

.دوب یگدازآ  هدنپت  ضبن  هک  دتسیا  یم  یبلق  دراد  .داد  یم  نطو  يدازآ  يوب  هک  دوش  یم  سبح  هنیس  رد  یسفن  دراد 

.دوارت یم  ریما »  » ِگرهاش زا  هک  تسا  ناریا  خرس  نوخ  نیا 

.دنتسه تنایخ  هئطوت و  هشیدنا  رد  هرامه  ریپ ، ياه  هابور 

! ندیوج رکف  هب  هرامه  اه ، هنایروم 

.ندیوج لاح  رد  يرابرد ، ناسولپاچ  هدیسوپ  راکفا  تساه و  هنایروم  نامهیم  یهاش ، رابرد  راب ، نیا  و 

ندـید مشچ  ار  شگرزب  حور  هتفر و  ورف  یـشومارف  رد  ناهذا  .دـنرواین  بات  ار  شیاه  هشیدـنا  یلـالز  گرزب ، یتناـیخ  هشیدـنا  رد 
.تنایخ هئطوت و  نادیرم  دنتشادن ،

.رترادیب رادیب و  نآ ، ره  دولآ ، باوخ  ياه  نادجو  دش و  یم  رتدنلب  دنلب و  هظحل  ره  شیادص ،

.ار هتفخ  ورف  دوخ  رد  ياه  هناوج  یناتسمز  باوخ  دناشک  یم  يرادیب  هب  شدوجو  میسن  ياکنخ 

.دنارتسگب قشع  هیاس  موب ، زرم و  نیا  رس  رب  ات  دور  یم  دندید 

.ار یلاها  یبادرم  باوخ  دبوشآ  یم  ریما ،»  » ياسر دایرف  دندید 

.دنریم یم  هزره  ياه  فلع  دننک ، مایق  اه  هناوج  رگا  .دور  یم  داب  هب  ناشیوزرآ ، دننیبن ، يرادیب  يایؤر  اه ، باوخ  رگا 

.دناوخ یم  تریغ  شیور و  هنارت  دادعتسا ، یب  كاخ  نیا  شوگ  هب  ریما » ، » دندید
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.داتفا رکف  هب  رابرد 

.يرابرد نالد  تسس  رکیپ  هب  دینت  رات  راو ، توبکنع  رامعتسا ،

.دراد هگن  هدنز  ار  خیرات  درمربا  هرطاخ  هشیمه ، يارب  ات  دش  باختنا  نیف ،»  » دندیچ و اه  هئطوت  نینئاخ ،

.دنامب هنادواج  یقاب و  نامز  نهذ  رد  ریبک  ریما  هشیمه ، يارب  ات  .دنزب  هجض  ریما ،»  » گوس رد  هشیمه ، يارب  ات 

شالت هچ  تسج ، یم  ار  ناتـسد  سونأم  روضح  هک  ار  تتـسد  دننکـشب  نتـشاد ، تسود  مرج  هب  ات  دـندییوب  ار  تناهد  گرزب ! ریما 
.تندرم يارب  نتسیز و  يارب  دوب  هدنسب  شوغآ  کی  هک  ار  وت  وت ، ندرک  ناهنپ  رد  يا  هدوهیب 

هدازربکا ریما  !/ ازریم دنبب  ار  تیاه  مشچ 

! ناخ یقت  ازریم  نک ، زارد  ار  تتسد 

ادـیپ رابتعا  وت  ياضما  اب  مه  مکح  نیا  .تسا  ناشیاپ  وت  ياضما  هک  ییاه  مکح  زا  یلیخ  لثم  ینک ؛ اـضما  دـیاب  وت  مه  ار  مکح  نیا 
 . ...ازریم نک  زارد  ار  تتسد  .دنک  یم 

.نیف غاب  رد  ار  شلالز  ياهریسم  دنک  یم  یط  رت  يراج  هشیمه  زا  بآ 

.هشیمه يارب  دراپس ، یم  رطاخ  هب  ار  وت  سپ ، نیا  زا  غاب  نیا 

ياه هخاش  رس  دهدب  ناکت  میسن ، هاگره  دشاب  يا  هخاش  رب  يا  هویم  هاگره  دننک ، یم  دای  وت  زا  شیاه  تخرد  مامت  هارمه  غاب ، نیا 
.دنک ناروف  اه  همشچ  زا  بآ  هاگره  ار ، اهورس  فیطل 

گر رد  هشیمه  وت ، نوخ  .دـنا  هدروخ  دـنویپ  وت  ناتـسد  هب  تخرد ، ره  ياه  هشیر  .تسا  هدروخ  بآ  وت  ناـگر  زا  يزور  غاـب ، نیا 
.تسوت نوخ  گنر  زا  خرس  دشک ، یم  رس  مدع  هخاش  زا  هک  يا  هویم  ره  .تس  يراج  ناتخرد 

.تسا هدش  رظتنم  ار  وت  ياضما  مکح ، نیا  نک ! زارد  ار  تتسد 
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هبنشود

يد 1384  19

هجحلا 1426 يذ   8

Jan.9.2006

مق مدرم  نینوخ  مایق 

یپ نتورف  هبزور  / مایق مق و 

.دندییاس اهربا  رب  رس  نوخ ، رد  هدیشک  دق  ياه  هلال  دروآرب و  رس  ناتسمز ، ِلد  ِفاکش  زا  راهب  هک  دوب  يد   19

.تساخرب مایق  هب  ُمق »  » هک دش  نینچ  و 

.دش كاوژپ  نامسآ ، ِدبنگ  رد  درد ، هلاس  نارازه  دایرف  درپس و  اه  نامسآ  هب  ار  شناگتساخرب  ْكاخ  زا  ُمق » ، » زور نآ 

.داد زاورپ  باتفآ ، ِمَرَح  ِتمَس  هب  ار  شا  يدازآ  ِنارتوبک  زور ، نآ  مق ،

.دیراب یم  فک ، رب  ناج  ِقیاقد  رب  هک  دوب  تشهب  ِرطَع  زاورپ و  ِرطع  تداهش ، ِرطع  دایرف ، ِرطع 

.دنتسه یلَزَا  موهفم  ود  مایق »  » و ُمق »  » .تساخرب مایق  هب  ُمق »  » هک دش  نینچ  و 

.تسا هتسب  شقن  شنیرفآ  ِمشچ  رد  لزا ، زا  مایق ،»  » و ُمق »  » ریوصت
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.دناسرب توکلم  ياه  تسد  هب  ار  شیاه  تسد  ات  دشاب  مایق »  » اپ اترس  دیاب  ُمق » »

.جوم اب  ایرد  نوچ  تخرد و  اب  لگنج  نوچ  دوش ؛ یم  لماک  مایق »  » اب دوعوم ، ُمق » »

.اهربت ِربارب  رد  ُمق ، ِنامیا  ِناتخرد  ِندشن  میلست  رب  دهد  یم  تداهش  باتفآ ،

.هنیس رد  هزینرس  تسشن و  یم  لد  رب  هک  دوب  هلولگ  زور ، نآ 

.دیچیپ یم  یمخز  ياه  هیناث  ِلد  رد  تداهش  ِرطع 

.درکن مخ  دق  اه  نافوت  ربارب  رد  راوزربلا ، ُمق ،»  » و

.تسا ناینامسآ  ِهاگ  نتسُر  اه و  نداتسیا  ِهاگیاج  مق » »

.دراد هشیر  نامیا  زا  یلگنج  هشیمه  مق ،»  » رد

.تسین وا  اب  ندیگنج  ِناوت  ار  يریشمش  چیه  هک  تس  یناشکهک  هشیمه  نآ  نامیا ؛

.دننز نامیا  ِناج  رب  کچوک  یمخز  هکنیا  زا  دنزجاع  ناهج ، ياه  هناخدارز  یتح 

.توکلم ِرهش  ِمدرم  ِمایق  ِزورلاس  تسا ؛ يد   19 زورما ، و  ... 

ییاضر هدیمح  / يدازآ نامسا  ات 

تریح هب  خیرات ، هدز  لوات  ياه  بل  .تسا  هتخیر  مه  رد  ار  كاخ  ناتیاه ، هرعن  ناتدنناشک ؟ یم  اجک  هب  كانشطع ، ياه  هداج  نیا 
.دیور یم  شیپ  دیشورخ و  یم  تسا ؛ هدنام  زاب 

كاپ نوخ  دـشوج ، یم  خـیرات  ياه  گر  رد  هک  يا  هزاـت  ِنوخ  هلولگ .-  راـبگر  یتح  دـناساره -  یمن  ار  امـش  ییادـص  چـیه  هن !
نامسآ ات  دیا  هتشاذگ  مدق  كاخ  ِناهنپ  ِياه  هناش  رب  راشرس ، ییاوه  نتشاد  يارب  ییانـشور ، نتـشاد  يارب  دینز  یم  دایرف  .تسامش 

.تسا رگید  يا  هقعاص  گنز  هب  شوگ  نامز ، تسامش ؟ یگنشت  خساپ  رون ، هکرب  مادک  .دیرتسگب  لاب  ار  يدازآ 

.ار راید  نیا  لاس  نهک  مشخ  دراب ، یم  نات  هدرک  هرگ  ياه  تشم  هارمه  نامسآ  هشیمه ، ات  زورما  زا  زورما ، ات  زورید  زا 

.ضارتعا رادم  رب  یشخرچ  دینز ، یم  دایرف  نیا  زا  شیپ  ياه  هیناث  نادقف  رد 
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.ضارتعا هب  تس  يدایرف  هدوشگ  ناهد  كاخ ، زا  هرذ  ره  .تشاد  دهاوخن  ینایاپ  وهایه ، نیا 

.تسامرف مکح  بش ، نانچمه  تسا و  هدیشک  نماد  یلاوح  نیا  ياوه  زا  زور 

.تسامش اب  ادص  مه  رهش  دینز و  یم  دایرف  .دنریگ  یم  توراب  نوخ و  يوب  اه  نابایخ  دینز و  یم  دایرف 

.دنروانش نوخ  رد  ینارتوبک  شوپ  هایس  دنا ؛ هدمآ  رت  کیدزن  مرح ، ياه  هتسدلگ 

هـسامح نهیم -  يدازآ  يارب  تداهـش  دـیروآرد -  هملک  هب  ار  شیوـخ  تاـیح  زار  اـت  دـیوش  یم  ناراـب  هلوـلگ  دـینز و  یم  داـیرف 
.دش دهاوخن  كاپ  خیرات ، هظفاح  زا  ناتدیواج 

.دنام دهاوخ  اهدای  رد  بش  اب  هزرابم  ینشور و  هب  داقتعا  مرج  هب  ناتندش  ناراب  هلولگ  گرم ، ياپ  هب  اپ  نات ، یگداتسیا 

.دنازرل یم  ار  سیلبا  رکیپ  دنبدنب  تسا و  راشرس  ناتیادص  نانچمه  دیا ؛ هدیشاپ  كاخ  باوخ  رب  ار  نات  هدرشف  مشخ 

کلپ تشپ  کیدزن ، تس  يا  هثداح  شوپ  هایـس  مرح ، .دـنز  یم  دایرف  امـش  اب  ادـص  مه  دـیآ و  یم  شیپ  ناتتماقتـسا  ياپ  هباپ  رهش 
.دبوک یم  نوخ  ناراب  ناتیاه 

.تسا هلولگ  رابگر  ناتیاهدایرف  ِخساپ 

-. دش دیهاوخن  كاپ  كاخ  هظفاح  زا  ناتدنناسر -  یم  رون  ياه  همشچ  هب  كانشطع ، ياه  هداج 

یجنپ هجیدخ  / تداهش يوب 

.دنشک یم  دایرف  ار  رامیب  ياه  هشیدنا  دنصقر و  یم  ذغاک  رب  راو  هناوید  تاملک ، دزرل و  یم  یملق 

اپ ریز  ار  يدرم  تمرح  ات  دوارت  یم  نوریب  ملق  ناـهد  زا  رامعتـسا  یهایـس  دـننز ، یم  نوخیبش  تاـملک ، بلاـق  رد  نمـشد  راـب ، نیا 
.دراذگب

 . ...دعب زور  ود  دنازوس و  یم  ار  هتفیش  ياه  ناج  تاملک ، شتآ  دزرل و  یم  یملق  هدرک ، مومسم  ار  اوه  تناها ، نفعت  يوب 
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نامـسآ .دـنراذگ  یم  شیامن  هب  ار  دوخ  یگتفیـش  هک  شوپ  نفک  نارتوبک  ییامیپهار  .دراب  یم  هتخوس  ياه  لاب  ناراب  نامـسآ ، زا 
.ددرون یمرد  ار  اه  هچوک  راو ، لیس  هدرک و  نایغط  اه  مشخ  .هدروخ  هرگ  ياه  تشم  روش  رد  دوش  یم  مگ 

.هسامح ترارح  رد  دوش  یم  بوذ  هام ، يد  يامرس 

.تیب لها  همیرک  مرح  راوج  مق ، ناکم  هام ؛ يد  رد 19  خرس ، مایق 

رادتقا رگ  هراظن  مرح ، ياه  هتسدلگ  .دندناوخ  ییاهر  زاوآ  دندیـشک و  دق  رابگر  هلولگ و  لیـس  لباقم  رد  نارتوبک ، زا  یگرزب  دس 
.دش یم  بآ  رب  شقن  سیلبا ، ياه  هشقن  مدق ، ره  رد  دنداد و  یم  راعش  قاتشم ، ینارتوبک 

، كاخ نوخ و  نایم  ندز  لاـب  رد  تداهـش  باـن  لزغت  دـندیطلغ ، یم  كاـخ  رب  هک  نارتوبک  اـهرابگر ، موجه  رد  ...هلولگ  يادـص 
.دیفس خرس ، ...دراب ،  یم  رتوبک  ناراب 

.دیریگب هناشن  ار  سیلبا  دینک و  هرگ  ار  نات  مشخ  دیزیخرب !

يادص اب  زورما  رهـش  .دزادنا  یم  هزرل  هب  ار  خیرات  نات ، « ربکا هللا   » يادص هک  امـش  دییامیپ ! یم  ار  یقـشاع  ياه  هداج  هک  میامـش  اب 
.دنک یم  رشتنم  هناخ  هب  هناخ  ار  ناتدایرف  مرح ، ياه  هرانم  .تسا  رادیب  امش 

! دیتسیاب

.دوش یم  رطعم  ناتیاه  سفن  اب  اوه  دبای و  یم  فرش  امش  نوخ  یخرس  اب  سدقم ، كاخ  نیا 

.تسامش هناقشاع  زاورپ  دهاش  مق ، زورما ،

.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  هزات  يراهب  نمهب ، رد  زبس  يدلوت  اب  دعب ، اه  لاس  ددنب و  یم  هفطن  خیرات  نادهز  رد  يا  هسامح 

.دنرادازع مرح  نارتوبک 

.دولآ نوخ  اه ، هچوک 

.دهد یم  تداهش  يوب  اوه  .دیفس  خرس ، ...دراب  یم  رتوبک  ناراب 
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مژد داوج  دمحم  !/ لطاب لایخ  یهز 

ار يدیلپ  دندرک و  یم  هایـس  ار  دیارج  .دـندناشک  یم  یکیرات  هب  ار  ناشدولآدود  نت  راچان ، داد ، یم  رازآ  ار  اه  شافخ  مشچ  رون ،
.دندز یم  راج 

هک یناونع  درک ؛ اپ  هب  اغوغ  اه و  شوگ  رد  دیچیپ  دش ، هدز  راج  هناربخ  یب  هک  چوپ  یناونع  هایس ؛» خرس و  رامعتسا  ناریا و  : » ناونع
تلم مشخ  نطب  زا  ار  هام  يد  مهدزون  .درک  راگدنام  خیرات ، هحفص  رب  ار  هام  يد  دنک و 19  اج  زا  ار  یکیرات  ِناینب  شا ، يداینب  یب 

.دندز یم  دایرف  دندرب و  یم  الاب  ار  اه  تشم  تسد  کی  همه  .دش  رجنم  ار  گرزب  یبالقنا  دیشک و  نوریب 

.درک یم  همزمز  ار  هرابود  یتشگزاب  شهاوخ  اه  سفن  .دوب  هدش  نتفر  شیپ  ِمزج  اه ، مزع  .تشادن  یهار  اه  لد  هب  سرت 

.دوب هدش  یکی  همه  اه  لد  دندز و  یم  مدق  وس  کی  هب  همه 

زا دوب  هدرک  رپ  ار  دـیارج  دز و  ملق  وا  هب  تناها  رد  هایـس  یتسد  هک  ییانـشآ  دوب ؛ جاتحم  ار  رود  يانـشآ  کی  رادـید  اه ، هاگن  همه 
.لطاب یلایخ 

.ددرگزاب ناشماما  دنتساوخ  یم  همه 

.دسر نایاپ  هب  شا  ییامندوخ  هلحرم  هطلس ، رگید  دنتساوخ  یم  همه 

.دوش هتسب  نیذآ  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  رس  یگدازآ ، دوش و  مکاح  يدازآ  دنتساوخ  یم  همه 

.دمآ نییاپ  کی  هب  کی  اه ، هزاغم  هرکرک  دش ، لیطعت  یگدنز  دنتخیر ، اه  نابایخ  هب 

.دنداتفا هار  هب  دندرک و  نامیپ  مه  دوخ  اب  ار  اه  نابایخ  نز ، درم و  ناوج ، ریپ و 

تمینغ دیاب  دوب ، هداتفا  مدرم  نیب  هک  يا  هلغلغ  .دوب  یگرزب  تصرف  .دـندرک  یم  موکحم  ار  راب  تناها  دـیلپ  ملق  دـنداد و  یم  راعش 
مارآ تفرگ و  راب  نادیهـش  نوخ  زا  هرطق  هرطق  هام 56 ، يد  روشرپ  نایرج  .ییاهر  لصا  هب  دروخ  یم  دنویپ  دـیاب  دـش ، یم  هدرمش 

.تسشن رمث  هب  دیسر و  نمهب 57  هب  ات  دش  راد  تهج  اه  مدق  زا  مارآ 
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البرک هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 

ییاضر هدیمح  / قایتشا يوهایه  رد 

رهظ نیا  .دـشک  یم  شود  هب  ار  ناوراک  ياه  ماگ  هک  تسا  غاد  ياه  نابایب  نیا  .تسا  هثداح  دور ؛ یم  شیپ  هک  تسین  ناوراک  نیا 
گنز يادـص  اب  دوش  یم  راپـسهر  مارآ  مارآ  ناوراک ، .تسا  هدرک  قرع  قیاقد ، نت  رب  هک  تسا  قافتا  هدـیتفت  ياه  نابایب  هدرک  مد 
.دبوک یم  اه  هرادج  رب  رس  دشوج و  یم  شیوخ  رد  هشیمه ، زا  رت  هنشت  تارف ، دنز و  یم  سفن  سفن  البرک ، .نابسا  ههیش  نارتش و 

.هراپ هراپ  يا  هنیس  اب  البرک  وس  کی  نوزحم و  یتلاح  اب  هبعک  وس  کی 

.دماجنا یم  زاورپ  هب  مامت ، همین  هک  تسا  یجح  نیرخآ  نیلوا و  نیا 

.دنک یم  هقردب  ار  دیشروخ  ناوراک  دخرچ و  یم  هنشاپ  يور  نارئاز ، قایتشا  يوهایه  رد  هبعک 

.دنشک یم  راظتنا  ار  ماقتنا  دنا و  هدیشک  ریشمش  نمشد ، ياه  هیاس 

.دنک یم  هاگن  روجنر  ییاه  مشچ  اب  ار  ناوراک  نانچمه  نابایب ،

.دوش یم  رت  بات  یب  كاخ ، دبات و  یم  رت  تخس  هبیرغ ، ِباتفآ 

ياـه هناورپ  لاـب و  یب  نارتوبک  زا  يریوصت  نوـخ ، تسا و  شتآ  زا  يریوـصت  شناـیاپ  هک  یهار  ِیهار  دـنا ؛ هدـش  یهار  ناوراـک ،
.هانپ یب  ِناکدوک  سوباک  هتخوس و  ياه  همیخ  زا  يریوصت  هتخوس ،
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روحم لوح  یفاوط  دوش -  ماجنا  رت  هدرتسگ  بتارم  هب  یفاوط  ات  تسا  هدش  اهر  مامت  همین  جـح  تسین ؛ يا  هراچ  .تسا  رون  فدـه ،
 - . تداهش

.بات یب  ییاه  کلپ  هدرشف و  تخس  ییاوه  رد  تسین ؛ یمیسن  .درب  یم  دوخ  اب  ار  ناوراک  دزو و  یم  تشهب  يوب 

.دور یم  ناوراک  لابند  همیسارس  راهب ، دهد و  یم  ناشن  ار  هار  دیشروخ ،

هک تس  ییارجام  زاغآ  نیا  البرک -  هدوشگ  ِشوغآ  هبعک و  هتسب  ورف  شوغآ  هدیتفت ، غاد و  ياهرازنـش  اهرازگیر و  نابایب ، دنت  ِبت 
 -. تشاد دهاوخن  نایاپ 

...کیبل  » .دـنز یم  گنچ  هرهچ  رب  ار  هعقاو  بهتلم ، ییاه  مشچ  اب  هشیمه  زا  قفـش  رگج ، زا  مروآرب  يدایرف  اـت  تسین  یقاـب  یـسفن 
.دنز یم  سفن  قیاقد  يور  هبور  تداهش ، ...کیبل » مهللا 

ینامیلس هقیدص  / نک گنرد 

! رون هلفاق  ریما  تفگ ، مهاوخ  تیارب  يرعش 

.نک گنرد 

.تفگ مهاوخ  تا  هتسکش  لد  يارب  يرعش  تیاه  یگتسکش  لد  يادف  .دنام  یهاوخن  مخز  یب  يرذگب ، هک  رهش  نیا  زا 

.دوش یم  ادرف  نشور  هنییآ  هک  تسوت  ياه  مخز 

.البرک نیمزرس  يارب  دشاب  وت  ِکیبل » کیبل ، ! » هدرکن مامت  جح  یجاح 

.يراد یمرب  ناشهار  رس  زا  راخ  یخرچ و  یم  نالفط  همیخ  درِگ  هب  هک  اجنآ  دشاب  وت  فاوط 

.دوش یمن  مزمز  تیارب  تارف ، وش ؛ باریس  مزمز  تواخس  زا 
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هبنش هس 

يد 1384  20

هجحلا 1426 يذ   9

Jan.10.2006

شیاین زور  هفرع 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هدنکارپ ياه  ضغب  تافرع ،

.یهدب دوخ  ِرگشیاین  حور  هب  سَفَن  تس  یفاک  .دنبای  یم  هفرع »  » تاملک يال  هبال  زا  ار  اه  هنزور  اه ، مشچ 

.دنشیاین ندرب  الاب  هدامآ  اه  تسد  تسا و  دوعص  یقرت و  هب  ور  زیچ  همه 

مادـک ات  ینـشور  ِجارعم  هب  دنتـسه  ییاه  هداتـسرف  اه  کشا  دوش و  یم  هتخیر  کشا  بلاق  رد  هلاس  همه  هک  هفرع  نوچمه  یتاجانم 
؟ تسود ناتسآ  هب  دبای  روضح  فَرَش  هرطق 

.دناباتب شیوخ  رد  ار  ینیسح  ِياه  هظحل  ِدیشروخ  هک  تس  يا  هدنکارپ  ضغب  تافرع ، يارحص  رد  ناسنا  ره 

.میتسه رود  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  هفرع  دنچ  مینادب  هکنیا  رب  تسا  یکحم  هفرع ، ِياعد 
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شیاین نیا  ياه  هلعـش  هب  ار  شیوخ  همان  هبوت  دـیاب  .دـننک  يراشبآ  اـعد ، نیا  تاـملک  رد  ار  اـم  اـت  تساوخ  شطع  يا  هعرج  دـیاب 
.دنک ینابزیم  ار  نامرمع  هدنامیقاب  یگدنز ، تشهبیدرا  ات  درک ، قاجنس 

.دناود هدنام  بقع  ِحور  نیا  بورغ  رد  ار  ادخ  تقیقح  زا  یعولط  دیاب 

هخسن کی  دیاب  ندش  ینیسح  يارب  .دجنسب  تاملک ، نیا  يور  رب  هدید ، مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  هچنآ  اب  ار  ام  هفرع ، ياعد  دیاش 
اب لاس ، لوط  رد  میراد و  هگن  ار  شیوخ  ياه  هیرگ  هفرع و  ياعد  زا 

.میوش يریگ  هزادنا  اه ، هلصاف 

.تسا هدش  هتخیگنارب  هفرع ، ِنومضمرپ  ِياعد  زین  ام  حور  يارب  تسه ، یلیوحت  هظحل  لاس ، ِمادنا  يارب  رگا 

.درک اهر  یگدنب  ِتافرع  رد  دیاب  ار  حور  ِیگناتسم 

.دیچ مالسلا  هیلع  نیسح  کشا  باتک  زا  دیاب  ار  تذل  سنُا و  ياه  همغن 

.دوش یم  رت  هتخوسلد  ام ، ترطف  يادص  اعد  ِزارف  مادک  اب  ایادخ !

ماما میرگنب و  ار  قیاـقح  اـت  دوش  یم  هدوشگ  یهلا  ناتـسغاب  ياـه  برد  تزوسناـج ، هلمج  نیمادـک  يور  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  اـی 
.تسا تافرع  رد  هک  ار  جع ) ) ینامز

ییاضر هدیمح  / روضح يوب 

هداـج ياـهتنا  مناوـخب ؟ ار  وـت  نحل  مادـک  اـب  .مدرگ  یم  دیـشروخ  رداـصم  لاـبند  هب  شیوـخ ، نورد  قـیمع  تاـملظ  رد  ادـنوادخ !
؟ هدز نونج  ِهوبنا  نیا  ياجک  ما ؟ هداتسیا  شیوخ  تبرغ  ياجک  تساجک ؟

ياه هداج  ات  موش ؛ لح  تتینارون  هبذج  رد  ات  هدوشگ ، يا  هداجـس  نوچ  ما  هدرتسگ  كاخ  ياج  ياج  رب  ار  مشیاین  يادـص  ایادـخ !
هدوسرف شیوخ  نورد  یکیرات  رد  هک  نم  ما ، هدرک  متـس  شیوخ  ناج  رب  یتح  هک  نم  .میامیپب  ما  یگدـنب  ياه  ماگ  اـب  ار  تتمحر 

! رون ای  رون ، رد  منارورپب  نورد و  زا  نک  مناریو  ما ،

هچ ره  زا  ما  هتفرگ  جوا  لاب ، کبـس  .روضح  توکلم  رد  نتـشاذگ  مدـق  نامز  شیاین ، نامز  تسا ؛ ندـیرب  شیوخ  زا  ِناـمز  ناـمز ،
.البرک درم  گرزب  ِدای  زا  راشرس  یکیرات ،

.منک سح  رت  کیدزن  ار  روضح  يوب  تسود ، زا  يا  هناشن  ره  رب  ات  ملان  یم  مراب و  یم 
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 - یگدـنب زا  موش  راشرـس  هک  ناسرب  یتیفاـع  هب  ارم  هاوخم ، روجنر  نینچ  نیا  ارم  تسوت ، تسد  هب  مهاوخ  یم  هچ  ره  اراـگدرورپ !
 - . سوفن رش  زا  تیفاع 

، تا یپایپ  ياه  هبذـج  زا  اـت  ما  هدـمآ  ما ؛» ییاـشخبب  وت  اـت  ما  هدـمآ  « ؛ ناـیغط یـشکرس و  همه  نیا  زا  موش  هزنم  اـت  ما  هدـمآ  زورما 
.كاخ دنب  زا  ییاهر  تسا ؛ نت  گرم  رد  متایح  هک  ما  یناریمب 

! راذگم میاهنت  ناشیرپ ، ياه  هظحل  نیا 

.زورما ِدتمم  ینشور  ات  نورد  یکیرات  زا  هفرع ، نشور  يانخارف  ات  ما  هنیس  یگنت  زا  میوگب ، وت  اب  دیاب 

.مزیرب کشا  ار  ما  یگدنب  دیاب  میوگب ، وت  اب  دیاب 

.تسوت زا  لک  ءزج و  تسین ، شیارب  یکیرش  چیه  هک  ناهج  رس  رب  ینابرهم  هیاس  نآ  وت 

یگدنب هتـسیاش  هک  یهار  رد  رادب  مکحم  ارم  .دشخرد  یم  وت  دای  زونه  نم  هنیـس  رد  اما  تسا ؛ هتخاب  گنر  زور ، راسخر  ادنوادخ !
ندیرپ نتفرگ و  لاب  ایند  يوس  نیا  رد  ارم  دزیر ، یم  ورف  ناهج  رگید  ِتمس  رد  دیـشروخ  هک  هنوگ  نیا  شخب ! یگدنز  يا  .تسوت 

.تفرعم لالز  ياوه  رد  زومایب 

«. کیلا بغرا  ینا  مهللا   » ما هدرک  تیادص  رت  هزات  ینحل  هب  هک  تاظحل  نیا  یگرزب  هب  ناوخب  ون  زا  ارم  زورما 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / وزرآ هب  ندیسر  زور 

ٌِعنام َو ِِهئاطَعلِال  ٌِعفاد َو  ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يّذلا    ِ هّللُدْمَْحلَا اعد : زا  رتدنمهوکـش  ییاه  تسد  اب  هداتـسیا  تسا ؛ هدوشگ  یهلا  يانث  هب  نابز 
 . ...َعِساْولا ُداوَْجلا  َوُه  ٍِعناص َو  ُْعنُص  ِهِْعنُصَک  ال 

.دننک یم  یهارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياون  هک  ناگتشرف  جوف  تسا و  تافرع  يارحص 

مامت اب  نم  اراگدرورپ ! .دور  یم  شیپ  نامـسآ  قمع  ات  هک  ییادـص  تسا و  کـشا  هوکـش  هناـفراع ! شیاـین  نیا  تسا  هوکـشاب  هچ 
 . ...ینم راگدیرفآ  وت  هک  تا ، يراگدیرفآ  هب  مهد  یم  تداهش  مناوخ و  یم  ار  وت  تبغر ،

یْنلَعْجا َّمُهَّلَا  : » تسا هتـسشن  ادـخ  يوگو  تفگ  هب  نینچ  شقاتـشم ، ناج  هک  یقـشاع  نیـسح ؛ تسا و  تافرع  اعد ؛ تسا و  تاـفرع 
« ...َكارَا ّینَاَک  َكاشْخَا 
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، وس نیا  .تسا  هتخاس  دوخ  بوذـجم  ار  نامـسآ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تباـجارپ  ياـه  تسد  وس ، نیا  .تسا  تاـفرع  زور 
دـنا و هللا  تیب  ترایز  نانامهیم  وس ، نیا  .تسا  هدـنکفا  شرع  لد  رد  اغوغ  شا ، نیرولب  ياـه  کـشا  هک  تسامالـسلا  هیلع  نیـسح 

نیا يوس  نآ  .تسا  تافرع  زور  شُک ! ناـمهیم  نکـشدهع و  یناـمدرمان  تسا و  هفوک  رهـش  يوس ، رگید  شیاـین  زاـین و  ناـیتافرع 
.لیقع دنزرف  تسا و  هفوک  هنافراع ، تاظحل 

! اهنت ياهنت 

ماـب زا  جورع  تسا و  ملـسم  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـمآ  یـسپاولد  تـسا و  ملـسم  .هـّللا  یف  ياـنف  نیریـش  تاـظحل  تـسا و  ملـسم 
.هرامالاراد

.تسا هفرع  زور  زورما ،

يذَّلا َْتنَا  َتْمَْعنَا ، يذَّلا  َْتنَا  َْتنَنَم ؛ يذَّلا  َْتنَا  ینامـسآ  ياون  اب  اـت  دـنا  هدـش  عمج  تاـفرع  رد  زاـین ، ماـمت  اـب  راـی ، يوک  ناـفکاع 
! نادیهش رالاس  اب  اون  مه  هّللادبع ، ابا  اب  اون  مه  دنوش ؛ اون  مه  َْتنَسْحَا ،

يزور هلالج .) لج   ) قح ترـضح  تیبوبر  ماقم  هب  لـسوت  زور  .دـنوادخ  یلازیـال  تمظع  هب  دـنگوس  زور  تسا ؛ هفرع  زور  زورما ،
يارب دز و  کحم  شیاین  اب  دومزآ ، شیاین  اب  ار  نتشیوخ  جح ، ناحتما  رد  ندش  لوبق  يارب  دیاب  اهرواب ، لماکت  يارب  دیاب  هک  تسا 
نیسح ماما  ترضح  نوچمه  ای  دیزگرب ، ار  تداهـش  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  نوچ  تفرعم ، يالاب  بتارم  هب  ندیـسر 

.دش تداهش  رفس  هدامآ  مالسلا  هیلع 

شرع اب  يراوج  مه  هب  ندیسر  نیفراع ، لامآ  تیاغ  هب  ندیـسر  یلاعتم ، ياهوزرآ  لامآ و  هب  ندیـسر  زور  تسا ؛ هفرع  زور  زورما ،
« ...ِیلاه ْرِفْغاَف  یبُونُِذب ، ُفِرَتْعُْملا  یهِلا  ای  اَنَا   » هب ندیسر  ادخ ! هب  ندیسر  یهلا ،

هب منک  یم  رارقا  هک  متسه  نم  نیا  متسکش ! دهع  هک  متسه  نم  نیا  مدیزرو ! تلفغ  هک  متسه  نم  نیا  مراکاطخ ! هک  متسه  نم  نیا 
هانگ زا  هک  ییادـخ  يا  مناهانگ ، زا  رذـگرد  سپ  يا ؛ هتخاس  مرادروخرب  اهنآ  زا  هک  ییاه  تمعن  ماـمت  هب  منک  یم  رارقا  مناـهانگ ؛

! يزاین یب  مه  ناشتعاط  زا  دسر و  یمن  وت  هب  نایز  چیه  تناگدنب 
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ال  » ندناوخ زور  رکذ ، زور  حیبست ، زور  دنوادخ ، ییاناوت  شیوخ و  زجع  يروآدای  زور  لسوت ، زور  تسا ؛ رافغتسا  زور  هفرع ، زور 
.تسا َنیدِّحَوُملا » َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُس  َْتنَا  ِّالا  هّلِلا 

! ابیز ياهوزرآ  مامت  هب  ندیسر  تسا ؛ ندیسر  زور  هفرع ، زور 

هدازربکا ریما  / شیاشخب دیع 

 . ...ارحص نیا  كاخ ، نیا  هاگ ، هدجس  نیا  .تسا  ناسنا  یلاعت  هطقن  نیرت  هبترمدنلب  اجنیا  تس ، يراسکاخ  ناتسآ  اجنیا  نزب ! وناز 

.قوش هبعک  یجاح  وت  تسا و  تافرع  يارحص  ارحص ، نیا 

يالیل اه  نونجم  نیرت  نونجم  هک  ییارحـص  رد  یگدنب ؛ تافرع  هب  قشع ، تافرع  هب  قوش ، تافرع  هب  يا  هدـمآ  هشیمه  زا  رت  قشاع 
.دننک یم  وجو  تسج  هحاو  هب  هحاو  يداو ، هب  يداو  ار  یگدنب  يالیل  شیوخ  نونج  یپ  رد  دنا و  هدیناهراو  ار  سفن 

رد يا  هتخادرپ  یناشفا  تسد  یبوکیاپ و  هب  ناقـشاع ، ناـیم  رد  وت  تسا و  رـشحم  يارحـص  هک  تسا  تاـفرع  يارحـص  ارحـص  نیا 
! كرابم ناتدیع  یگدادلد ؛ یگدنب و  ياه  هدجس  رد  قوش  ياه  هدجس 

هچ ره  نتـسب  زور  .ناسنا  بلق  رد  ناسنا  نورد  رد  تس  یهایـس  هچنآ  ره  رب  نالطب  طخ  ندیـشک  زور  تسا ، شیاـشخب  دـیع  هفرع ،
یمن زاـب  روـن  هب  زج  هک  ییاـه  هرجنپ  تس ؛ هرجنپ  هـچ  ره  ندرکزاـب  زور  .سفن  یناریو  حور ، یناریو  تـس ؛ یناریو  هـب  ور  هـچیرد 

.دنوش

ییادخان چیه  یگدنب  ناتـسآ  رب  رـس  دبات و  یمنرب  ار  يدوبعم  چیه  ادـخ ، زج  هب  هک  یلد  حور و  يارب  تسا  زاغآ  هطقن  ارحـص  نیا 
.دیاشگ یم  بل  شتسرپ  هب  ار  دنوادخ  اهنت  دیاس و  یمن 

.قشع شنیرفآ  لوا  زور  یگدنز ، رد  یلوحت  زور  زور ، نیا  تسا و  قوش  يارحص  ارحص ، نیا 

مارحا دیپس  هلوح  رد  ار  نتشیوخ  هک  يا  هدیپس  نامه  زا  يدش ، قوشعم  رادید  مرُحم  هک  يا  هقیقد  نامه  زا  یـسانش ؛ یم  ار  تافرع 
شیاین ناتسآ  رب  رس  هفرع ، زور  رد  تافرع ، رد  هک  الاح  ینک و  یگدنب  راهظا  تیادخ  هاگرد  هب  ضحم ، رون  ولألت  رد  ات  يا  هدیچیپ 

: ینعی یگدنب  یمهف  یم  يا ، هتشاذگ 

« هّللا ّالا  هلا  «ال 
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شبات یلع  ربنق  رافغتسا / کشا و  ناتسبش 

داینب دـنریگ و  یم  مکحم  ار  شرع  نماد  هداد ، تسد  زا  رداـم  ناـکدوک  نوچ  کـشا ، تارطق  هک  يزور  تسا ؛ شیاـین  زور  هفرع ،
.دنروآ یمرد  هزرل  هب  ار  یتسه 

دورف ایربک  ناویا  هب  جوف  جوف  دننک و  یم  زاورپ  انبر »  » یبآ دبنگ  زا  اعد  نارتوبک  هک  يزور  تسا ؛ ایادـخ »! ایادـخ   » زور هفرع ، زور 
.دندرگ یمنزاب  دنا ، هتفرگن  رافغ » ای   » دنمتواخس ناتسد  زا  ار  تباجتسا  گرب  ات  دنیآ و  یم 

.راگدرورپ دنلب  رضحم  رد  رافغتسا ، کشا  نوگلین  ناتسبش  رد  راک  هانگ  ناگدنب  فارتعا  تسا ؛ فارتعا  زور  هفرع ،

؛ تسا تشگزاب  زور  هفرع  .تسا  یتشرـسدب  یتشز و  هچنآ  ره  زا  رافغتـسا  يدـیلپ ، سجر و  زا  رافغتـسا  تسا ؛ رافغتـسا  زور  هفرع ،
.رارق شمارآ و  هب  تشگزاب  راگن ، شوغآ  هب  رای ، رهمرپ  نماد  هب  تشگزاب  نتشیوخ ،» هب  تشگزاب  »

یم فارتعا  شیوخ  هانگ  ریصقت  هب  الوم  روضح  رد  هناقداص  هنامیمص و  زورما  ناگدنب ، .تسالوم  هدنب و  زور  نیرت  هنامیمص  هفرع ،
یم هیدـه  وا  هب  شمارآ  شیاسآ و  نامـسآ  نامـسآ  دـشک و  یم  شیور  رـس و  رب  شزاون  تسد  فوطع ، نابرهم و  يالوم  دـننک و 

.دنک

.شتسرپ گرزب  زور  تیدوبع ، زور  تساعد ؛ زبس  زور  زورما 

.یگجاوخ هنادنمتواخس  هجاوخ ، دننک و  یم  یگدنب  هناقداص  ناگدنب ، زورما 

!« برای برای ،  » زور تسا ؛ شیاین  زور  زورما 

اـضما رای ، طسوت  ار  لاصو  همان  هوکـش و  ار  قارف  ياه  همزمز  نیرخآ  هک  تسا  هدمآ  نیـسح  .تسا  نیـسح  هاگراب  تافرع ، زورما ،
.دنک

ناـشکهک ار  نامـسآ  ياـه  هار  دور و  یم  نامـسآ  تمـس  هب  ینیـسح  هرجنح  ياـهرات  زا  یتـسه  ياـه  همزمز  نیرت  هناـفراع  زورما ،
! نیسح باحصا  رب  مالس  نیسح ! رب  مالس  .دروآ  یم  دجو  هب  ار  یتسه  نیسح ، ياه  همزمز  زورما ، .دنک  یم  نشور  ناشکهک 
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یقلاخ یلع  قشع / يالص 

.منیب یمن  رون  زج  .مناخرچ  یم  نامسآ  رد  ار  مرس  .منک  یم  دنلب  نامسآ  هب  ار  منازرل  ناتسد 

یم نامـسآ  دخرچ ، یم  نیمز  .دوش  یم  يراج  منامـشچ  زا  قایتشا  همـشچ  همـشچ  .مونـش  یمن  ار  میادص  كاوژپ  منز و  یم  دایرف 
»ي، دـیرَولا ِلـبَح  نم  ّیلِإ  ُبرقَا  وه  نَم  اـی   » هک نم  نیتسار  هاـگ  هلبق  يا  وت  مفاوط و  رد  تساـه  لاـس  ار  وت  هک  نم  ...نم  دـخرچ و 

!؟ منیبب رود  وت  زا  ار  شیوخ  هنوگچ 

یم ار  وت  باـهتلارپ ، زور  نیا  رد  ناگدـنب ، نیرتـهب  هک  یناـکم  هب  مشک ؛ یم  رون  نیمزرـس  يوس  هب  تلفغ ، ياـه  ناـبایب  زا  ار  دوخ 
.دیآ یم  قشع  يادص  .دنناوخ 

اب نیمز ، نامـسآ و  ما ، هتـسب  وا  تاملک  جوا  هب  لد  زیچان ، يا  هزیر  گنـس  نوچ  هک  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادص  ادـص ،
.تسا هدناشوپ  ار  تافرع  عرزی  مل  يارحص  ناگتشرف ، جوف  جوف  .دنک  یم  رارکت  ارحص  مامت  دنناوخ و  یممالسلا  هیلع  نیسح 

!؟ دیوگ یم  ساپس  درامش و  یم  ار  وت  ياه  تمعن  مالسلا ، هیلع  نیسح  یتقو  دیاشگب ، نخس  هب  بل  هنوگچ  ساپس ، یب 

! یهلا

یهایـس یتـشز و  زج  ملمع  هشوت  رد  منیب و  یم  اـه  نایـصع  نیرت  تسپ  هدولآ  ار  شیوخ  یتـقو  مروآ ، يور  وـت  هاـگرد  هب  هنوـگچ 
هیلع نیـسح  میتسـشن و  وت  تیانع  دیما  هب  نیمز ، رب  هک  نک  تافرع  شزرا  یب  زیچان و  تارذ  نیا  لماش  ار  ماما  ياعد  ؟ ما هتخودـناین 

بغرا ینا  مهللا  : » دـننز یم  دایرف  ارحـص  نیا  تارذ  مامت  دـنزیر و  یم  کشا  كاـخ  نیا  يازجا  ماـمت  .میداد  رارق  عیفـش  ارمالـسلا 
«. يّدَرَم کیلا  ّیبَر و  َکنِاب  ًارقُم  َکل  هّیبوبّرلاب  ُدهشا  کیلا و 

ناداماد نیرسن  «/ تاقیم رد  یسخ  »

.اعد زبس  ياه  ناتسغاب  رد  میاشگب  لاب  مهاوخ  یم  .توکلم  ات  منک  زاورپ  مهاوخ  یم  دیروایب ! ار  ما  هداجس 
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.نامز تافرع  رد  موش  میقم  مهاوخ  یم 

.قح فطل  ِیهانتیال  يایرد  هب  مراپسب  لد  مهاوخ  یم 

.دنرذگ رد  كانباتش  اه ، هیناث  تسا ؛ گنت  تقو 

! شیاین ياه  هژاولگ  يا  نم ، هتسخ  نابل  زا  دیفکشب  .تسا  هدنامن  هبوت  يارب  یتصرف  .تسین  یتصرف  رگید 

! ررکم ياه  هیرگ  يا  ما ، هتسب  راگنز  هنیآ  زا  رابغ  دیئادزب 

! کشا ناراس  همشچ  يا  تسا ؛ نم  رد  هک  ار  يدیلپ  هچ  ره  دییوشب 

! رابکشا هدید  ود  يا  دینک ، رت  ار  مزاین  هداجس 

! ایادخ

.رذگرد مناهانگ  زا  ياشخبب و  كرابم ، زور  نیا  رد  هتخیر  ورف  ياه  کشا  تکرب  هب  ارم 

تمارک زا  راشرـس  ار  میاه  تسد  ِیلاـخ  زرماـیب و  دـیکچ ، نیمز  رب  زور  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياـه  کـشا  تبرغ  هب  ارم 
! ادنوادخ نک ! تا  یگشیمه 

هک یتفوطع  محر و  تساجک  .تسا  هتسب  وت  تیانع  ياهایرد  هب  لد  هک  يزیچان  هرذ  تسا ، هدمآ  تاقیم »  » هب هک  یـسخ » « ؛ منم نیا 
؟ دزاس منومنهر  ترادید  نما  لحاس  هب  دریگ و  مرب  رد 

ناتسد تساجک ، دراذگماو ؟ مناربخ  یب  عمج  رد  نیا  زا  شیب  دهد و  متاجن  سفن ، هناخکیرات  زا  هک  یقلطم  ییانشور  نآ  تساجک 
؟ دهنب شیوخ  نابرهم  ناماد  رب  درادرب و  ار  مکاخ  رب  هدیئاس  یناشیپ  هک  یتبحم 
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مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  تداهش 

يدمحم سابع  / جرب يالاب  زا  زاورپ 

هدمآ خساپ  هک  يدرم  .دنک  میسقت  هفوک  يافو  یب  ياه  هچوک  رد  ار  افو  يوب  ات  دوب  هدمآ  هک  ار  يدرم  درک  نیمک  يدرمان  هب  بش 
همان ار  ناشیاه  هیرگ  هک  ینادرم  .زیربل  ناشربص  هساک  .دوب  هدـش  قاط  ناشتقاط  هک  ینایفوک  .ار  ناـیفوک  يربص  یب  ياـه  هماـن  دوب 
يوـب هک  ییاـه  هماـن  ار ؛ ناـشیاه  هماـن  دـندوب  هدرک  هیرگ  هـک  ینادرم  .دـنهد  ناـشن  ماـما  يرود  زا  ار  ناـشیاه  یگنتلد  اـت  دـندرک 
دندش هدیشک  اهریشمش  نیمه  غیرد ! اما  .دناوخ  یم  تملظ  گنج  هب  ار  باتفآ  قرب  هک  ییاهریـشمش  .داد  یم  ار  هتخآ  ياهریـشمش 

زارد يرای  دیما  هب  هک  ار  ناشیاه  تسد  .دـندمآ  لابقتـسا  هب  تنایخ  نوخ و  اب  ار  ماما  خـساپ  اه ، هیرگ  نیمه  .باتفآ  ندـیرب  رـس  هب 
ناشن ات  دننک ، ریجنز  رد  دراشفب ، ار  يرای  مرگ  ياه  تسد  ات  دوب  هدمآ  هک  يریفـس  ات  دندرک  ناهنپ  بش  یهایـس  رد  دـندوب ، هدرک 

، هصاخ دراد ؛ تراهم  مه  تشپ  زا  ندز  رجنخ  رد  دراد ، تراهم  ایر  رسارس  ياه  همان  نتشون  رد  ناشیاه  تسد  هک  ردق  نامه  دنهد 
.دنشاب هدز  مدق  راشرس  یضغب  رد  ار  هفوک  گنت  ياه  هچوک  ياه  بش  تبرغ ، رهز  هک  ار  ییانشآ  بیرغ  ياه  نامهم 

؛ دـنزن شدایرف  هام  رون  ات  اهراوید ، هیاس  هانپ  رد  ار  یهانپ  یب  گنت  ياه  هچوک  دز  یم  مدـق  هفوک  هناـهب  زا  رپ  توکـس  زا  رت  بیرغ 
.ار شکاله  دندناخرچ  یم  مشچ  هک  یشافخ  همه  نآ  مشچ  رد 

رد دـشکب  هلعـش  يدـیماان ، اـت  دـنک  یم  شوماـخ  هاـنپ ، یب  ینزریپ  يوـس  مک  غارچ  رد  ار  تریغ  هک  شُک  ناـمهم  بش  نیا  رب  ُفا 
شیپ درک ؛ رتسکاخ  ار  هانپ  یب  ینزریپ  هناخ  هک  ینایاپ  یب  بش  ناقفخ 
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هناخ ياه  هرجنپ  هک  ینآ  زا  شیپ  دننزب ، وناز  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ياه  ناوختـسا  ندـش  درخ  يادـص  زا  هناخ  ياهراوید  هک  ینآ  زا 
.هفالخلاراد جرب  يالاب  زا  ار ، مالسلا  هیلع  ملسم  تیاهن  یب  رد  زاورپ  دننیشنب  اشامت  هب  نزریپ 

ییاضر هدیمح  !/ هفوک ظفاحادخ 

ار میادص  زونه  رهش ، ياه  هزاورد  رب  هتسکش ، یبلق  هتـسخ و  یناج  اب  .درک  مهاوخن  شومارف  ار  تا  ینکـش  نامیپ  هفوک ! ظفاحادخ 
هتـسب هرجنپ  مادک  تشپ  رد ، مادک  تشپ  دـید ، دـیهاوخ  اه  هزین  رب  ار  دیـشروخ  هک  ادرف  .دـیریگ  یم  ار  ناتیاه  شوگ  دیونـش و  یم 

!؟ دیوش یم  ناهنپ 

یگتـسویپ رد  ار  نات  هتخیرگ  ياه  ناهد  مرگنب و  ار  ناتنیگنن  تبقاـع  اـت  درب  مهاوخن  دوخ  اـب  ار  مهاـنپ  یب  ياـه  مشچ  ظفاحادـخ !
.دپت یمن  هنادرم  يا  هنیس  چیه  نات  هتخآ  ياهریشمش  تشپ  گنرین -  یگدیچیپ  مه  رد  ار  ناتکیرات  ياه  مشچ  غورد و 

؟ دیشک یم  راظتنا  ار  موش  هثداح  مادک  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش 

تـشپ نات ، ینکـش  نامیپ  جـنر  .دز  مهاوخ  دایرف  دـیهاوخ ، یم  ما  هتخیوآ  رهـش ، ياه  هزاورد  رب  هک  هاگ  نآ  ار  نات  يزاون  ناـمهیم 
.تسکش دهاوخ  ار  خیرات 

؟ دینک يرپس  ار  شیوخ  رمع  سپ ، نیا  زا  ِباذع  اب  ات  دیا  هدرک  باختنا  ار  ناهج  ِناریو  هشوگ  مادک 

رد هک  خـیرات  دیئامـش و  ادرف  .دوش  یم  کشخ  مناهد  ياـه  هرادـج  رب  ادـص  دیونـش ؟ یمن  ار  میاـهدایرف  دیونـش ؟ یمن  ار  میادـص 
يوس نآ  .يا  هدرک  شوماخ  ار  میاه  ماگ  يادص  یـساپسان ! رهـش  هفوک ، ظفاحادـخ ، .دـیور  یم  هناشن  ماهتا ، ياه  تشگنا  ضرعم 
یمغ .دیشک  یم  راظتنا  شیوخ  توکس  اب  ار  شبورغ  هک  يدیـشروخ  راودیما ، رظتنم و  تس  يدرم  رهـش ، نیا  يدرمان  ياه  هزاورد 

 . ...راشرس یجنر  ...دود  یم  میاه  نایرش  رد 

.دروآ یهاوخن  بات  ار  خیرات  هدرشف  ِمشخ  هفوک !

هفخ ياه  هچیرد  تسا و  داب  هریچ  ياه  هجنپ  .مونش  یم  رهش  هتخیوآ  ياه  هدرپ  تشپ  زا  ار  هئطوت  نینط  تسین ؟ یخـساپ  ار  میادص 
.نات هرجنح 
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ات دـینک  یم  توکـس  هک  دـنز  یم  جوم  ار  نامیالوم  ياه  هلان  يادـص  هاـچ ، زونه  مزیرب ؟ کـشا  ار  ناـتیدرمان  راوید ، مادـک  رب  رس 
.دیناشکب هاگلتق  هب  ار  شدنزرف 

، ترـسح سوـسفا و  نشخ  نهاریپ  ادرف  .تسین  ماـیپ  نیا  ندـناسر  ياراـی  ارم  .تـسین  نداتـسیا  ياراـی  نیگمهـس ، ِبـش  نـیا  رد  ارم 
! ظفاحادخ شیوخ ، ِنایغط  ِناینابرق  .درازآ  یم  ار  ناتحور 

یجنپ هجیدخ  !/ دیونش یم  هفوک  زا  ارم  يادص 

تسدقم ناتسآ  هب  ار  میادص  اهداب  شاک  يا  .مور  یم  گرم  لابقتسا  هب  هفوک ، هرامالاراد  زارف  رب  میوگ ، یم  نخـس  وت  اب  هک  کنیا 
! دننک هیوگاو  تیارب  ار  تا  هداتسرف  ِیگراوآ  ییاهنت و  تیاکح  ات  دنناسرب 

.دزو یم  ناهج  ياه  ماب  رب  هک  تسوت  ریفس  ییاهنت  يادص  نیا 

هعدـخ و راـتفرگ  مومـسم ، ییاوه  رد  هتفر  ورف  هرهچ ، رازه  يرهـش  مدـید : نینچ  ار  هفوک  نم  .وت  مع  نبا  لـیقع ، رـسپ  ملـسم ، منم ؛
.دیمهفن ار  یلع  ِییاهنت  راگزور  هک  تسا  هفوک  نامه  مه  زونه  هفوک  .گنرین 

.داتسا ایر  غورد و  رد  دنا و  هرهش  ییافو  یب  هب  موق ، نیا 

ییاه هدـعو  اب  دـننک و  یم  تا  هطاحا  اه  تسد  تعیب ، موجه  رد  .دـننک  یم  تراـثن  لـگ  دنـشک و  یم  لـک  تدورو  يارب  تسخن ،
.دنوش یم  وحم  یحبش  نوچ  اه ، هچوک  مخ  رد  هاگ ، نآ  دندنب و  یم  نامیپ  نیغورد ،

.دبلط یم  ار  وت  نوخ  یخرس  هفوک ، مرخ  ياه  غاب  شطع  .تسین  شیب  ییایر  غورد و  هملک ، هب  هملک  رطس و  هب  رطـس  ناشیاه ، همان 
.دهد یم  نوخ  معط  اجنیا  ياه  هویم 

.تسا هدرک  تداع  یکیرات  هب  موق ، نیا  تسرپ  بش  ياه  مشچ 

.تسین ناشندید  مشچ  ار  يرون  چیه  هک  دنوحم  شیوخ  ِینادان  ِتاملظ  رد  نانچ  نآ  ادخ !؟ رون  ییانشور  هب  هچ  ار  اهنآ 

هک یناتسد  دندیشک و  راصح  ار  ما  ییاهنت  هفوک ، ياه  هچوک  رد  مباتفآ ، هداتسرف  هک  ارم  يونش ! یم  هفوک  هرامالاراد  زا  ارم  يادص 
.دنریگ یم  تقبس  مه  زا  منتشک  يارب  دنداد ، یم  تعیب  يوب  زونه 

.تسا هئطوت  تنایخ و  ردام  هفوک ،

.دنتفرگ هدینشن  ار  تا  هداتسرف  يادص  تعامج  یفوک  ياه  شوگ  درادن ، رادیرخ  یگنادرم  اجنیا 

ص:122

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


نوـچ ار  تا  هداتـسرف  نت ، رازه  هدزاود  زورید ، اـت  .یناد  یم  ار  ما  ییاـهنت  يارجاـم  تدوـخ  تسا ، موـق  نیا  هشیمه  يانـشآ  قاـفن ،
.دنشک یم  لک  هرامالاراد ، زارف  زا  ار  مگرم  زورما ، دنتشاد و  رب  رد  ینیگن 

هچوک سپ  زا  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسین ؛ يدامتعا  هفوک  هب  .تسا  ناسکی  ناشیارب  بش  زور و  هک  موق  نیا  گـنرین  زا  مسرت  یم 
.دنا هربخ  یشُک  بیرغ  رد  موق ، نیا  دور ؛ هناشن  ار  تتشپ  یغیت ، قرب  بش ، ِیکیرات  رد  دزخ و  نوریب  یحبش  يراوید ، هیاس  زا  يا ،

! دنریمب ات  دننزب  اپ  تسد و  ناشیاه  یلایخ  یب  قالتاب  رد  ردق  نآ  راذگب  نک ! ناشیاهر 

.دنک یم  مومسم  ار  اوه  ناشیاه  سفن  .دنتسین  هبیط  تایح  راوازس  موق ، نیا 

ياه هّکس  يادص  زا  ناشیاه  شوگ  راذگب  اجک !؟ ساپسان  هشیمه  مدرم  نیا  اجکمالسلااهیلع و  همطاف  رـسپ  تمارک  تمحر و  هیاس 
! دوش رک  يوما ،

؛ دـننز یم  باقن  همه  اجنیا  ناج ! نیـسح  این ، هفوک  هب  وت  ناشیاه ! بش  اـهزور و  رب  دزادـنایب  هیاـس  اـهدایز ، نبا  ملظ  بوچ  راذـگب 
.تخانش مه  زا  ناوت  یمن  ار  نمشد  تسود و 

زا ارم  يادـص  .دـنلاب  یم  اه  « مجلم نبا   » كاـخ نیا  نماد  رد  زونه  .تساـه  تناـیخ  رداـم  هفوک  دـسرب ! تناتـسآ  هب  میادـص  شاـک 
! ناج نیسح  این ، هفوک  هب  يونش ؛ یم  هفوک  هرامالاراد 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / يدرمان ياه  هظحل  ِتسد  هب 

هک اشاح  دروخن ، مقر  ملـسم  يارب  البرک  دربن  نادیم  هک  الاح  .تسا  هداتفا  هفوک  رد  اروشاع  هسامح  زا  هلـصاف  اب  تبرغ ، زا  يا  هژاو 
! دنریگب وا  زا  ار  تماقتسا  تیامح و  گنت ، ِياه  هچوک  نیا 

، شا یمدـق  تباث  يزات و  هکی  داتـسیا و  نایفوک  ِیـشُک  ناـمهم  ییاـفو و  یب  لـباقم  رد  هنت  کـی  دـنراگنب  اـت  دـیروایب  ار  ناـخروم 
! دنتشونمالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  هک  يا  همان  نارازه  رب  دوب  يا  هناقداص  بیذکت 

ِبرد ملـسم ، ییاـهنت  ِيور  هب  هک  دـنناوخب  نیرتدرم  ار  وا  ناگدـنیآ  دنـسیونب و  نز  ار  هعوط » ، » رهـش ِماـمت  زا  دـییوگب  ار  ناـخروم 
! دنناشکب هدرپ  تشپ  هب  ار  شیوخ  ِیلصا  ِتیوه  دنتساوخ  یم  هک  دنام  یم  هفیطل  هب  ردقچ  نایفوک  ِيادتبا  ِيرگتعیب  .دوشگ  ینابزیم 
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يارب دنریگب  وناز  دننیشنب و  دنشاب و  مدقم  هکنیا  دندرک  یم  عازن  .دوب  ملسم  ِباکر  رد  اپ  حالطـصا  هب  ِياه  ناوج  زا  نایفوک  ِعورش 
تنوشخ ياه  هظحل  تسد  هب  تشادرب و  نانآ  کت  کت  هرهچ  زا  باقن  ینیسح ، ِخرس  ریفس  هک  دییاپن  يرید  اما  .ملـسم  ِندش  راوس 

.دش هدیشک  هرامالاراد  هب  يدرمان ، و 

.دبلط یم  يرای  يزور  ییافو ، یب  ِمجح  نیا  رد  هک  دوب  نیسح  يادرف  زا  برطضم  بیرغ ، ِملسم  ياه  لولس  اهنت 

رابود ار  ماج  نآ  ایوگ  هک  دوب  اراوگ  نیریـش و  هنـشت ، ِلیقع  نب  ملـسم  يارب  ردق  نآ  تداهـش  دهـش  دنـسیونب : دـییوگب  ار  ناخروم 
(. دندنکفا نیمز  هب  خاک ، عافترا  زا  ار  شرهطم  رکیپ  هبترم  رگید  دندرک و  ادج  ار  شرس  ییوس  زا   ) .دیشون

.دش راگدنام  دایز » نبا   » ِدایز ياه  تراسج  دز و  هرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  شبیرغ  يالوم  ِیمولظم  هب  ار  شنوخ  تارطق  ملسم ،

ناهج هشیمه  رد  هک  دنداد  ناشن  افو  یب  ِنایفوک  .دنتشادن  غیرد  مه  ملسم  هتشک  زا  ار  دوخ  ياه  هنیک  هک  دید  هجحیذ  مهن  ِنامـشچ 
.درادن رادیرخ  ناشیاه  نامیپ  اه و  فرح  یگنادرم ، رازاب  ِیمرگ  رد  و 

.تسالبرک ِژاریترپ  باتک  هچابید  ملسم ،

یمرخ هفطاع  / تداهش ریفس 

.دنا هدرک  گنرین  تنوفع  زا  رپ  ار  رهش  دنشک و  یم  هزوز  هنسرگ  ياه  گرگ  ملسم !

هک نانچمه  دـنا ؛ هتـشون  نینوخ  ار  وت  تشونرـس  .يوش  نآ  خرـس  هعجاف  نیتسخن  ریفـس  وت  هک  تسا  يا  هثداـح  راـظتنا  رد  خـیرات ،
.هایس ار  هفوک  تشونرس 

.دوش یم  نآ  خرس  طخ  زاغآ  رفس ، نیا  هک  تسا  يا  هعقاو  رادماو  مالسا ،

دـص اب  دنا ؛ هتـسشن  وت  راوتـسا  ياه  ماگ  راظتنا  هب  اه  هزاورد  تشپ  خیرات ، موق  نیرت  تسپ  .دـشک  یم  سفن  تنایخ  ياوه  رد  رهش ،
.دراب یم  ناشرطسرطس  زا  غورد  رهوج  هک  ییاه  همان  اب  یلاخوت و  تدارا  مالس و  مایپ و 
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مسج و دـنهاوخ  یم  هک  ییاه  لعـشم  نایفوک ؛ نازورف  ياه  لعـشم  ینامهیم  هب  يدـمآ  قشع  ناطلـس  بناج  زا  يدوب  رون  ریفـس  وت 
کح خـیرات ، سوحنم  یلاها  یناشیپ  كرات  رب  هشیمه  يارب  ار  دوخ  دـیلپ  ماـن  دـننازوسب و  كاـنلوه ، یتیاـنج  شتآ  رد  ار  وت  ناـج 

! ردارب نک ، راوتسا  ار  تیاه  ماگ  .دننک 

، نامـسآ هک  دندنبب  ار  ناشاه  هناخ  ياهرد  نانیا  راذـگب  نکن ! هاگن  دـنوش  یم  هتـسب  تیور  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییاهرد  هب 
.تسا هدوشگ  تیور  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شتمحر  ضیف و  ياهرد 

هب ار  وت  گرم ، راذـگب  دـنک ! درُخ  ار  تلمحت  هنیـس  ناشقیمع ، ضغب  راذـگب  دـنروآ ! گنچ  هب  ار  وت  هرامالاراد ، ياهراوید  راذـگب 
ریفـس رون ، ریفـس  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریفـس  راوتـسا  ياه  ماگ  راظتنا  رد  شیاه ، ینابرهم  ماـمت  اـب  زین  تشهب  دـشک ! شوغآ 

 . ...تداهش ریفس  قشع ، تیالو 

شبات یلعربنق  / هفوک ياه  هچوک  رد  رادیپس  نیرتزبس 

.هفوک نازخ  نیرتدرس  رد  تسا  راهب  دصاق  نیرتزبس  لیقع ، نبا  ملسم 

.دنک ناتسلگ  ار  هفوک  هک  دوب  هدمآ  تمارک  تلیضف و  ناتسلگ  زا  ییاه  هفوکش  اب  وا 

.دوب ناتسمز  ریسا  اما  هفوک 

.تفگ هن » ، » يولع قیاقش  نیرت  خرس  هب  تسب و  راهب  يور  هب  رد  هفوک  .دوب  هدربن  ییوب  راهب  زا  هفوک 

خرـس ینامهم  هب  ار  نانآ  هرجنپ ، رد  هرجنپ  هک  يرادیپس  دندینـشن ؛ شیوخ  ياه  هچوک  رد  ار  رادیپس  نیرتزبس  ياپ  يادص  نایفوک ،
.درک یم  تیاکح  راهب  توارط و  زا  هچوک  هب  هچوک  هک  يرادیپس  دناوخ ، یم  ارف  باتفآ  نیرت 

.كاخ ملاع  نابایخ ، رد  نابایخ  هفوک ، اما  دوب ؛ توکلم  غاب  غرم  ملسم ،

.دهدب ار  كاخ  زا  نتساخرب  تصرف  هفوک  هب  هک  دوب  هدمآ  ملسم 

.دهد دنویپ  كالفا  ياه  هچیرد  اب  ار  هفوک  ياه  هچوک  هک  دوب  هدمآ  ملسم 

.دنازوس مه  ار  تصرف  نیرت  نشور  نیا  اما  هفوک ،
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.تسا هتسنادن  ار  غارچ  ردق  تقو  چیه  هفوک ،

.تسا هدوب  هراتس  یب  هشیمه  هفوک ، ياه  بش 

.تسا هدوب  هاچ  هک  قفا ، رد  هن  هشیمه  هفوک ، ياه  هراتس  ياج 

.تسا هراتس  زا  رپ  هفوک  ياه  هاچ 

زا ار  تورم  افو و  مسر  درپس و  هنـشد  راد و  هب  رـس  هنابیرغ  ماجنارـس ، تشگ و  تشگ و  هفوک  ياه  هچوک  رد  اـهنت  زور ، نآ  ملـسم 
.داهن راگدای  هب  شیوخ 

! ملسم كاپ  حور  هب  مالس 

! شدیهش میتی و  كدوک  ود  هب  مالس 

هداز یقت  هبیط  / اه هیاس  تشپ  زا 

دنوش یم  تبرغ  زا  يراوآ  اه ، هناخ  نیا  رجآ  هب  رجآ  .تسا  هنابیرغ  اما  نئمطم ، تیاه  ماگ  .يوش  یم  در  رهـش  ياه  هیاـس  تشپ  زا 
.ترس رب 

؟ ییاسایب یمد  هک  یهاگ  هیکت  تساجک  .يا  هتفرگ  شود  هب  ار  درد  هودنا و  زا  يراب 

یم هسرپ  رهـش  نارهم  یب  ِنزرب  يوک و  رد  نادرگرـس ، هتـسخ و  دزرون ؟ غیرد  وت  زا  ار  شا  يراـی  ياـه  تسد  هک  يدرم  تساـجک 
.ینز

.تسا درد  مشخ و  ِلامالام  تا  هنیس  .هتخادنا  رهش  يور  ار  شدوخ  بیجع  سرت ، ینمشد و 

.یشک یم  راظتنا  دیما  ياه  هنزور  ندیسر ، يارب  وت 

.دریگب رب  رد  ار  وت  هک  تسین  ینابرهم  هاگن  چیه  شیوخ و  رد  يا  هتخیر  ورف 

هب همیـسارس  هک  ار  رهـش  ناتـسرپ  باـتفآ  جوف  جوف  هتفرن ، تداـی  زونه  .ینز  یم  وـسوس  ار  ترمع  تاـظحل  نیرخآ  یعمـش ، نوـچ 
يرضاح ار  تدوجو  هرذ  هرذ  يا و  هتخیسگ  نت  زا  ناج  .دندیمهفن  ار  وت  زگره  هک  یتریـصب  یب  ياه  مشچ  .دندوب  هدمآ  تلابقتـسا 

؟ يدرگزاب هنوگچ  .دنکش  یم  ار  وت  رتشیب  تیالوم ، ییاهنت  مغ  .یهدب  تیالوم  هار  رد 

.دنز یم  هقلح  تلالز  نامشچ  رد  کشا  دراشف و  یم  ار  تیولگ  هدنشک  یضغب 
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.دننازوسب ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  يا ، هتفرگ  شتآ 

.یناشک یم  كالفا  هب  ار  تهاگن  در  يا و  هتفرگ  كاخ  زا  مشچ 

هب تسد  يریپ ، ياه  تسد  .هتسب  ياهرد  نیمه  زا  یکی  تشپ  ینیـشن  یم  .تسا  هتـسکش  ار  تتـشپ  بیجع  نامدرمان ، يرهم  یب  راب 
.دناشک یم  يرگید  يرهم  یب  ماک  رد  ار  وت  هتساوخان  دیاشگ و  یم  وت  يرای 

.دوب هدناوخ  شیوخ  هب  ار  وت  توعد ، مالس و  نارازه  زا  شیب  .يدوب  هتشاذگ  رهش  نیا  هب  مدق  تشونرس ، هدرپسرس 

.دروایب بات  ار  نآ  تسناوتن  اه ، بلق  یگریت  هک  دوب  هدنشخرد  نانچ  تمالک  ییانشور  دوب و  یگدنز  روآ  مایپ  وت ، ياسر  يادص 

گنـس رب  رارق  یب  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ینز  یم  مدق  زونه  وت  دشاب و  تَکاپ  ناج  رادـتناما  تسناوتن  رهـش  نیا  لدروک  یلاها 
.ریگ سفن  ردکم و  ياوه  رد  نیگنس ، درس و  شرف 

.هدنامن حبص  هب  يزیچ 

.تفای یهاوخ  ییاهر  اه  هنیک  مامت  زا  هفوک و  رکم  هناتسآ  زا  تفر  یهاوخ  وت 

.یشک یم  سفن  ریگ ، سفن  ياهاوه  نیا  رد  هک  تسا  یبش  نیرخآ  نیا 

.تفرگ دهاوخ  رب  رد  ار  ترکیپ  دمآ و  دهاوخ  حبص 

.يدنویپ یم  تقیقح  هب  رون ، قشع و  زا  لامالام  يا  هنیس  اب  دناشک و  یم  نامسآ  هب  ار  وت  تا  ینامسآ  ياه  هاگن  تبقاع ،

نادامار نیرسن  / هتخوس هرجنح  رازه 

.يدیما هنزور  چیه  یب  یتاجن ، هار  چیه  یب  يا ؛ هدنام  اهنت  رگید  الاح 

.دنا هتفرگرب  رد  ار  وت  هدینت ، مه  رد  ییاهرات  نوچ  هفوک ، کیرات  هایس و  ياه  هچوک 

.دشخرد یم  تیوسراچ  زا  هئطوت ، ياهریشمش  قرب 

.تسا هتفر  ورف  ریزگان ، یبارطضا  رد  تلد 
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.دوش یم  هفخ  تیولگ  رد  هک  یمهبم  ضغب  يادص  زج  تسین ، ییادص 

.دوش یم  مگ  نامز  ياهزیلهد  رد  تیادص  ساکعنا  .ینز  یم  دایرف  كانمشخ  یشک و  یم  نوریب  فالغ  زا  ار  تریشمش 

.ینک یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  هنامولظم  ار  ترس 

.دنز یم  دایرف  تبلق  زا  هتخوس  هرجنح  رازه 

! دناسرب نیسح  هب  ار  وت  تبرغ  يادص  ات  تسین  یسک  سوسفا ، .دشوج  یم  تبلق  زا  کشا  همشچ  رازه 

! دباتشب تا  يرای  هب  هک  تسین  یسک 

! ملسم

اوه و یتسرپایند و  ریـسا  هک  تساه  لاس  مدرم ، نیا  کیرات  بلق  .دـنا  هدرک  وخ  گنرین ، ییورود و  هب  هک  تساه  لاـس  مدرم ، نیا 
.دنسوه

.تسا هدرک  هشیر  تنایخ  قافن و  رد  هک  تساه  لاس  مدرم ، نیا  ناج  ِتخرد 

.تسا نادرمناوجان  ربعم  هک  تساه  تدم  دولآرابغ ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  نیا 

.تسانشآ مدرم  نیا  يوخ  قلخ و  اب  هک  تساه  لاس  رهش ، نیا 

.تسا نارک  ناروک و  يداو  اجنیا 

.تسا ناشورف  نید  يداو  اجنیا 

! درم راپسب  ادخ  هب  ار  تلد 

خزود هب  ار  امندرم  ياهدرمان  نیا  یناوت ، یم  ات  راشفب و  رت  مکحم  ار  تریـشمش  نک ، عمج  تیاه  تشم  رد  ار  تترفن  مشخ و  مامت 
! نک هناور  يدبا 

! ار تا  یگدازآ  مامت  نزب  دایرف  کنیا ،
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هبنشراهچ

يد 1384  21

هجحلا 1426 يذ   10

Jan.11.2006

نابرق دیعس  دیع 

ییاضر هدیمح  / تسود ترضح  ناتسآ  ام و  تدارا  رس 

، باوـخ يرادـیب و  رد  کـش ! يا  هظحل  دـیدرت ، يا  هظحل  تـلفغ ، يا  هـظحل  داـبم  دـنک ! نـیمک  تیاـه  هتخاـی  تـشپ  سیلبا ، داـبم 
تسا هتخادنا  هزرل  تنت  مامت  رب  ادص  ناکتب -  دیدرت  ِهار  رابغ  زا  نهاریپ  .يا  هدرپس  دنوادخ  هب  ار  تیاه  تسد  اه و  مشچ  تشونرس 

.دیامزآ یم  ار  وت  هک  تس  یتقیقح  تسین ؛ باوخ  نیا  .تسا  يرادیب  زاغآ  تسین ؛ باوخ  نیا  - 

هتخادگ ِيولگ  ربب ! دای  زا  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  تدنزرف  نزب ! دنوادخ  لاس  نیرید  ِتمحر  لالز  هب  نت  بارطـضا ، ياه  هیناث  نیا  رد 
.یخیرات تس  یشیامزآ  هقداص ، تس  ییایؤر  تسین ؛ باوخ  نیا  هک  دنز  یم  دایرف  هثداح 

تسا و هداتـسرف  رون  هاگراب  هب  ار  شیاـه  تسد  .دراد  یمرب  رت  مکحم  ار  شیاـه  ماـگ  نادرگ .» زیزع  شیوخ  تزع  هب  ارم  ایادـخ ! »
ادابم ات  شیوشت  همهاو و  يا  هرذ  یب  درب ؛ یم  هاگنابرق  هب  ار  شدنزرف 
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هب اپ  ادخ ، ياضر  هب  یضار  .رت  کیدزن  هثداح  تس و  یمدق  کی  رد  تشهب ، .دزاس  لزلزتم  ار  شنامیا  دنوادخ ، ِنامرف  زا  یچیپرس 
 - . یگدیروش یب  تسا -  هداهن  شیامزآ  نادیم 

ناهگان هک  دنک  یم  زاغآ  ادخ  مان  اب  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  .درادن  ندـیرب  ناوت  وقاچ  .دـنک  یم  مارآ  ار  ردـپ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 
.وهایه هب  کئالم  دنزیخ و  یمرب  هلهله  هب  نامسآ 

.ارجا دنوادخ  رما  دوش و  یم  دنلب  لیعامسا ،

هچ ره  دراب و  یم  قوش  زا  شیوخ  رد  نامـسآ  .دوش  یم  زیر  هفوکـش  كاخ ، دفوکـش و  یم  راهب  .یهلا  نومزآ  زا  دنلبرـس  میهاربا ،
.دشخرد یم  نامسآ  هچقاط  رب  هراتس 

هب راـگدرورپ ، لـباقم  رد  میهاربا  یگدـنب  رد  يراوتـسا  هب  دوبعم ، يراوگرزب  هب  دـنوادخ ، مرک  هب  .رون  اـب  دروـخ  یم  قرو  خـیرات ،
.تسوا زا  تسه  هچ  ره  هک  تسود  رما  ربارب  رد  لیعامسا  ندوب  میلست 

یپ نتورف  هبزور   .../ نامیا سنج  زا 

: لوا هاگن 

.دوش یم  زاغآ  یهلا  ِناحتما 

.دور یم  هاگنابرق  هب  شود -  رب  نامیا  يالوش  مالسلا -  هیلع  لیعامسا 

.تس يراج  شیاهاپ  در  رد  هک  تسا  مزمز  همشچ  نیا  راگنا  راب ، رگید 

.دنک یم  تیاده  قشع ، دابآاجکان  تمس  هب  ار  وا  دریگ و  یم  ار  شلد  ِتسد  نامیا ، ِسنج  زا  يرون 

«. تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  دنوادخ  ِتساوخ  هب  هدب ! ماجنا  ار  تتیرومأم  ردپ ! »

! قشع ِهاگنابرق  رد  تسا  مالسلا  هیلع  میهاربا  کنیا ،

.رادلد هتساوخ  هب  هداد  لد  تسا ، مالسلا  هیلع  لیعامسا  کنیا ،

.تسا هدنکارپ  ارحص  هوک و  نامسآ و  نیمز و  رد  هک  تسا  ناگتشرف  ياعد  رطع  کنیا ،

«. تسادخ ناگدنب  نیرتهب  هاگمدق  نم  كاخ   » هک دنک  یم  رخف  نامسآ  رب  نیمز  کنیا ،
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.دسر یم  شرع  هب  دفاکش و  یم  ار  اه  نامسآ  شهاگن  ِرون  درگن ؛ یم  نامسآ  هب  مالسلا ، هیلع  میهاربا 

: مود هاگن 

.تسین ندیُرب  ِناوت  اما  درُِشف ؛ یم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  قلح  رب  ار  دراک 

.دوش یم  نامه  زاب  ...راب و  رگید 

: هک دروآ  یمرد  هزرل  هب  ار  اه  هظحل  ِلد  ییادن  فیخ ،»  » ِدجسم زا  ناهگان 

«. میهد یم  شاداپ  ار  ناراکوکین  زین  ام  يداد ؛ ماجنا  ییوکین  هب  ار  دوخ  ِتیرومأم  مالسلا ! هیلع  میهاربا  يا  »

تشهب زا  ییاه  لاب  يادص  ناهگان ،

نامسآ ِیبآ  ِدبنگ  رد  مالسلا ، هیلع  لیئربج  ِلاب  يادص 

جوا رد  ادص 

...کیدزن ادص  َو 

: تسد رد  یهلا  يا  هیده  و  انم »  » هناتسآ رد  رون ، زا  يا  هلاه  رد  لیئربج  کنیا 

ِناگدنب نیرتهب  هب  ادخ  زا  يا  هیده  هک  نک  ینابرق  ار  دنفسوگ  کنیا  .دتسرف  یم  دورد  ار  وت  دنوادخ  مالسلا ! هیلع  میهاربا  مالس ، - 
.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  .تسوا 

.رادلد هدادلد و  ِقشع  ِتیاور  دوب  نینچ  و 

نیدلاردب مظاکدمحم  / دزاس یم  یگدنب  هک  یخلسم 

!؟ رتهب شیوخ  ياه  هتساوخ  ِندرک  ادف  زا  يراک  هچ  .تسا  شتقو  الاح 

.يروآ تسد  هب  ار  زیچ  همه  ییوس  زا  یهدب و  تسد  زا  ار  زیچ  همه  هکنیا 

.صلاخ تعاطا  مات و  یگدنب  ِقایتشا  ینعی  لیعامسا ، تسا و  میلست  میمصت و  زا  ینامجرت  میهاربا ، زورما 
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یم رـس  تیاده ، تمـس  هب  ار  اه  قلعت  ِیمامت  میهاربا ، هاگنابرق  هب  یهاگن  اب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  « نم  » مامت تیدحا ، هوق  ِبوذجم 
.دزاس یم  ام  يارب  یگدنب  هک  تس  یخلسم  رازآ ، رپ  ِسْفَن  يوپاکت  همتاخ  .دُرب 

زا یـشزرل  اب  .یهاوخ  یم  هک  هچنآ  زا  يرذگرد  دیاب  تسین ! یخوش  .دـیوگ  یم  نخـس  رجنح  اب  هدرپ  یب  حیرـص و  رجنخ ، ینایرع 
.تسا شیوخ  دیدرت  ِنامیشپ  هشیمه  يارب  میهاربا ، دنک  دیدرت  رگا  غیت ،

.تسشن هبرجت  هب  ار  دبعت  ِحور  ِندش  رت  هدنز  دوخ ، ياهزاین  نتشُک  اب  لیعامسا ، هک  ندوب ؛ دوخ  ياهزاین  ِینابرق  دیابن 

یم دوخ  هک  ینایادـخ  ِددـعت  زا  دوش  فاص  دـیاب  لد  ینعی  دـنیوگ ، یم  کیبل  ینابرق ، نمـض  ار  یگدـنب  اـنم ،»  » رد ناـیجاح  هکنیا 
.مینیرفآ

.تسا مک  سْفَن ، ِيراک  هطیح  يارب  مه  ایند  یهدب ، هک  نادیم 

یهلا ياهزور  ِمامت  هب  داد  میمعت  ار  نابرق  دیع  دای  دـیاب  .درک  لطاب  عرـشت  ياسوم  هلیـسو  هب  ار  شهاوخ  ِنوعرف  ییاور  نامرف  دـیاب 
.تا

.شاب دازآ  دریذپ » قلعت  گنر  هچ  ره  ز   » .یهاوخن يزیچ  هک  یهاوخب  دیاب  .يوش  یم  قیال »  » هاگ نآ  يُربب ، رس  هک  ار  قیالع » »

.تسا ناسنا  ِیشاوح  فارطا و  رد  لیاضف  ِّومن  زره ، ِدویق  ِینک  هشیر 

یجنپ هجیدخ  / هار باجح 

دورف نم  رد  هک  تسا  یحو  لیئربج  دیاش  یناوخ ؟ یم  ارم  مدوجو ، ياروام  زا  هک  تسوت  يادص  نیا  ایآ  .دچیپ  یم  نم  رد  ییادص 
يزیخاتـسر مزیخرب و  راو  میهاربا  اـه ، هلـصاف  تسدرود  زا  اـت  دـناوخ ، یمارف  وـت  يوـس  هـب  ار  ما  هرذ  هرذ  دـیحوت و  زاوآ  هـب  هدـمآ 

! منیرفایب

.دچیپ یم  نم  رد  ییادص 

رـس کی  کی  ار  میاهوزرآ  برقت ، »ي  انم  » رد مریگب و  تسد  هب  رجنخ  ات  یناوخ  یمارف  شیوخ  گرزب  نومزآ  هب  ارم  هک  ییوت  ایآ 
؟ مربب
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ما یناسفن  ياهاوه  هاگنالوج  مدوجو  هرتسگ  تسا  يدنچ  .تسا  هتفرگ  ار  میاه  هظحل  ناما  ما ، یناطیـش  ياه  سوباک  تسا  يدـنچ 
.تسا هدش 

.مدوخ زا  منک  مایق  هرابود  ات  ارم ، ناوخب 

، تبحم هناسمتلم  ياه  کشا  دنچ  ره  مساسحا ! نماد  رب  دزادنایب  گنچ  هفطاع  رجاه  دنچ ، ره  درک ؛ مهاوخ  هلاچم  ار  میاه  سوباک 
! زیربل ار  مربص  هساک  دننک و  قاط  ار  متقاط  مگرزب ، کچوک و  ياه  لیعامسا  دنچ  ره  دوش ! روعش  هار  دس 

يولگ رب  مراذـگب  رجنخ  قشع ، »ي  انم  » رد منورد و  هدـنزوس  ياه  هلعـش  ناـیم  زا  مزیخرب  راو  لـیلخ  اـت  شیوخ  يوس  هب  ناوخب  ارم 
.ملیعامسا

زیخرب نایم  زا  یتسه  تدوخ  هار ، باجح  »

« دور باجح  یب  هار  نیا  رد  هک  یسک  اشوخ 

«. نم  » و وت »  » نایم زا  تساخ  مهاوخرب  يرابغ  نوچ 

.مسرب وت  هب  ات  مرب ، یم  رس  ار  ما  « سفن  » نونج ماحدزا  رد 

؟ يریذپ یم  ارم 

! نک لوبق  ار  کچوک  حبذ  نیا 

.مشچب ار  لکوت  شوخ  معط  اه ، یبیکشان  موجه  رد  گرزب ، یناحتما  رد  ات  دوخ  يوس  هب  ناوخب  ارم 

.منک ینابرق  ار  مدوخ -  لیعامسا -  قشع ، »ي  انم  » رد و 

شبات یلع  ربنق  / نینوخ یسیدقت  نابرق ، دیع 

یم شیپ  هاگنابرق  تمس  هب  راوتسا ، ياه  ماگ  اب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  لیعامسا  ناوج  ناتسد  میهاربا ، زورما  .تسا  نابرق  دیع  زورما 
يردپ هفطاع  تبحم و  مامت  رب  زورما  میهاربا  .دزرل  یم  هنیـس  رد  ناگتـشرف  دـیپس  بلق  دریگ و  یم  تعرـس  میهاربا ، ياه  ماگ  .دور 

یم رگید  مه  زا  دنا و  هدنام  ناریح  ناگتـشرف ، .دـنک  سیدـقت  لیعامـسا ، يولگ  نوخ  نتخیر  اب  ار  دـیحوت  ات  تسا ، هدیـشک  رجنخ 
: هک دنناد  یمن  ناگتشرف  تسا !؟ یسیدقت  هنوگچ  نیا  ایادخ ! دنسرپ :
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دنک هچ  ار  ناج  تخانش  ار  وت  هک  سک  نآ  »

دنک هچ  ار  نامناخ  لایع و  دنزرف و 

یشخب ار  ناهج  ود  ره  ینک  هناوید 

»؟ دنک هچ  ار  ناهج  ود  ره  وت  هناوید 

.دازمه دنا و  گنرمه  نونج ، نوخ و  دهن و  یم  ناینب  ار  نونج  نییآ  میهاربا ، زورما 

« .تسا نابهاگن  غیت ، ار  دیحوت  خرس  لگ   » هک دوب  هتفایرد  میهاربا ،

دیوشب دناوت  یم  نآ  هرهچ  زا  گنر  قفش ، یخرـس  اهنت  هک  دنک  یم  بورغ  ماهوا  هفارخ و  نازخ  رد  نانچ  دیحوت ، دیـشروخ  یهاگ 
.دنادرگزاب ام  هب  هرابود  ار  نآ  ششخرد  شبات و  و 

.تخادرپ دیحوت  ینابهاگن  هب  خرس ، لگ  رابت  زا  يرگید  دنزرف  دعب ، اه  لاس 

تسا و هداد  تسد  زا  ار  یگدنرب  رهوج و  نآ  رگید  دـیحوت ، غیت  هک  درک  ساسحا  میهاربا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـعب ، اه  لاس 
.تسا هدش  هدیمخ  تافارخ  لهج و  موجه  رد 

ياهرات اه و  لهجوبا  تلاهج  ياه  هدرپ  ات  درادـن  ار  يدـمحم  رهوج  نآ  دـیحوت  ِغیت  رگید  هک  درک  ساـسحا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
.دردب مه  زا  ار  اه  نایفسوبا  یتوبکنع 

گنس و هب  گنـس  اهربیخ ، اه و  تب  تسا و  هدنام  زاب  يراقفلاوذ  تبیه  زا  دیحوت  غیت  رگید  هک  درک  ساسحا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
.دنا هدیشک  دق  هکم  فارطا  رد  راوید  هب  راوید 

میرح زا  ار  اه  تب  دنک و  ناشخرد  ار  دیحوت  غیت  نوخ ، تارطق  نتخیر  اب  ات  تساخ ؛ اپ  هب  يدمحم  ياه  لگ  زا  یناتسلگ  اب  نیسح ،
.دنک ناریو  ار  داسف  كرش و  ياهربیخ  دزیر و  ورف  هبعک 

، اـنم نیا  رگید  ماـن  .دـش  راپـسهر  هزاـت  »ي  اـنم  » تمـس هب  درک و  اـهر  ماـمتان  ار  جـح  لیعامـسا ، زا  یجوف  اـب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
.تس « البرک »

.تسا لیعامسا  نوخ  ثراو  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  مالس 

.لیعامسا رب  مالس  میهاربا و  رب  مالس 

یقلاخ یلع  / هللا حیبذ 
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«. دبعن كایا   » ییوگ یم  بل  ریز  .یشک  یم  قیمع  یسفن  یتسیا ؛ یم  .تدنزرف  رهم  زا  تسا و  راشرس  نامیا  زا  تبلق ،
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.يروایب ینابرق  شیارب  ات  هدرک  باختنا  ار  وت  تراگدرورپ ،

.ینک یم  رود  ار  ناطیش  ینز و  یم  بیهن  شیوخ  هب  اما  دزرل ؛ یم  تتسد 

.يزادنایب تریح  هب  شیوخ  تعاطا  زا  ار  نامسآ  نیمز و  کئالم  مامت  دیاب  تسا ؛ هتشون  دنوادخ  ار  وت  ریدقت 

دوش یم  رپ  ریسم ، دهد و  یم  رس  هلان  تدوجو  رد  ناطیش  ینک ! یتسس  تفیلکت  هب  لمع  رد  ادابم  .يراد  یمرب  مکحم  ار  تیاه  ماگ 
«! ...هن « ؛ وا كرابمان  يادص  زا 

.يوش بلاغ  رگ  هسوسو  سفن  نیا  رب  لوا  دیاب  ینک ! ینابرق  ار  شیوخ  دوجو  ناطیش  لوا  دیاب 

تهاگنابرق يوس  هب  .یبوک  یم  ناطیـش  هایـس  هنیـس  رب  و  هللااـب » ـالا  هوق  ـالو  لوح  ـال   » ینز یم  داـیرف  یناـخرچ و  یم  ار  نیقی  هنـشد 
.ینک یم  تکرح 

زا شیپ  داد ؛ يدـنزرف  وت  هب  ادـخ  اه  لاس  زا  دـعب  یتقو  یتشاد  یقاـیتشا  هچ  میهاربا ! هآ ، دـیآ ! یم  وت  اـب  هناـموصعم  هچ  تا  یناـبرق 
یتسیا و یم  يرب ! یم  هاگلتق  هب  ار  هنادرد  نامه  اه ، لاس  زا  دـعب  کنیا ، یتفر و  قح  رما  يارجا  يوس  هب  قح و  ناـمرف  یپ  شدـلوت 

شخلسم يوس  هب  يریگ و  یم  ار  لیعامسا  تسد  شیپ ، زا  رت  ممصم  يا ؛ هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  .يدنب  یم  ار  تنامشچ  هظحل  دنچ 
تدـنزرف نامـشچ  هب  زونه  .دراد  تزاب  يراد  هک  یگرزب  فیلکت  زا  شا  تبحم  ادابم  ات  ینک  وا  هب  یهاگن  یتح  هکنآ  یب  يرب ، یم 

.يا هدشن  هریخ 

یشک و یم  تحار  یسفن  .دنبب » ار  منامشچ  ردپ ، : » يونش یم  ار  لیعامـسا  يادص  .تسادیپ  تا  یناشیپ  تشرد  ياه  قرع  زا  مرش ،
.ینیبن ار  شنامشچ  ات  یناباوخ  یم  تشپ  هب  ار  وا 

درک درخ  شیوخ  نیقی  ياه  ماگ  ریز  ار  دیدرت  کش و  ياه  خالگنس  هک  ومه  تسا ؛ میهاربا  دیوگ ، یم  نخس  وت  اب  هک  نیا  ایادخ !
.دیشیدناین زیچ  چیه  هب  وت ، روتسد  هب  لمع  زج  و 

ياپ هب  ار  میایند  مامت  مهاوخ و  یم  وت  يارب  ار  ملاع  مامت  هک  میوگب  ات  ما  هدروآ  هاگنابرق  هب  وت  روتـسد  هب  ار  مدـنزرف  هناگی  ایادـخ !
.مزیر یم  وت 

، ردـق اضق و  .يور  یم  هناشن  ار  تا  یگدـنز  راهب  يریگ و  یم  تسد  هب  ار  وقاچ  تسایند ! عاـطم  نیرت  نیریـش  دـنزرف ، هک  تاـهیه 
.دنرگن یم  ار  وت  ناریح ، دنبوک و  یم  ترسح  فک  رب  تسد 

«. داد دهاوخ  وکین  يرجا  ار  نینسحم  دنوادخ ، يداد و  ماجنا  ار  تفیلکت  وت  .میهاربا  نک  اهر  : » دیآ یم  توکلم  زا  ییادص  و  ... 
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يریما نیسح  / ندش لیعامسا  لصف 

.یگدنب دیع  تسا ؛ نابرق  دیع  دیراپسب ، وا  غیت  هب  رس  دیهد ، قشع  ریپ  هب  ار  لد  دینک ! ضحم  یگدنب  تین  دیآ ؛ یم  لیعامسا  يوب 

.راهب ناکگشجنگ  زا  رتداش  تسا ؛ يزاوآ  ار  قشع  ناگتشک 

.تسین یفاک  یگدرپسلد  دوب ؛ دیاب  هدرپسرس  .دیآ  یم  لیعامسا  يوب 

.رای هاگن  عشعشت  رد  ندش  وحم  ینعی  یگدنب 

ملد رد  مهاوخ ، یم  رپ  مهاوخ ، یم  لاب  مورب ؛ دیاب  .دیآ  یم  لیعامـسا  يوب  هجاوخ ، ياه  هنایزات  يادص  هب  ندـیدنخ  ینعی  یگدـنب 
.هورم افص و  نیب  یعس  ياوه  مراد ؛ ندرک  ینابرق  ياوه  نم  دنا و  هدمآ  ناشلد  هویم  اب  میهاربا ، همه  هک  ییالبرک 

؛ تسین اه  نیرتزیزع  زا  نتـشذگ  فرح  تسین ، يرـس  هقدص  يارب  ینوخ  نتخیر  فرح  تسین ، ایند  لام  زا  نتـشذگ  فرح  فرح ،
.تسود يدابآ  انف ؛ يدابآ  هب  ندیسر  شیوخ و  زرم  زا  نتشذگ  ینعی  یگدنب  .تسا  یگدنب  فرح 

گرزب تب  شود  هب  ربت  .ما  هتسکش  ار  رواب  ياه  تب  .ما  هدز  گنس  مسْفَن  هب  .ما  هدمآ  ینامیشپ  هفرع  زا  نم  .دیآ  یم  لیعامسا  يوب 
.تسکش دیاب  ار  اه  نم  دیزادنیب ؛

.یقشاع دیع  یگدنب ، دیع  تسا ؛ دیع  هدییور ، هلال  اج  همه  هدش ، راشبآ  ایند  همه  دیآ ؛ یم  بآ  رشرش  يادص 

نادامار نیرسن  / هللا حیبذ 

.يزات یم  هثداح  يوس  هب  شیپ 

.تیاه مدق  يراوتسا  هب  دنا  هتخود  مشچ  نامز ، نیمز و  .دنز  یم  شیپ  زا  رتدنت  تبلق ، شپت  ره  اب  اه  هیناث  ضبن 
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.تا ممصم  نامشچ  رد  دروخ  یم  هرگ  نامسآ ، هدز  تریح  هاگن 

.دزاب یم  گنر  كدنا  كدنا  تیاه  مشچ  سیخ  ین  ین  رد  لیعامسا ، هناموصعم  ریوصت 

.دوش یم  یعادت  تنهذ  هنیآ  رد  مادم  هک  رجاه  زا  يریگ  یمرب  يور 

.تسین یساره  ار  وت  اما  دچیپ ؛ یم  تناج  ناهنپ  ياهزیلهد  رد  ناطیش ، هسوسو  يادص 

.تسا راگدرورپ  قشاع  دشاب ، دنزرف  قشاع  هکنآ  زا  شیب  تحور ،

.تسا دنزرف  دنخبل  زا  رت  نیریش  دنوادخ ، دنخبل  وت  يارب 

! اه یگتسبلد  مامت  لباقم  رد  یتسیا  یم  راوهوک ، .هاگنابرق  هب  يزود  یم  مشچ 

.يروآ تسد  هب  ار  تا  یلزا  قوشعم  يدونشخ  رتدوز  هچ  ره  یهاوخ  یم  .دروخ  یم  كرت  تیاه  ماگ  ریز  نیمز ،

.ینک لدب  تقیقح  هب  ار  تا  هقداص  يایؤر  رتدوز ، هچ  ره  یهاوخ  یم 

.ینک تسود  ترضح  راثن  ار  تا  یتسه  مامت  رتدوز ، هچ  ره  یهاوخ  یم 

: هاگنابرق رد  دچیپ  یم  ییادن  اما  ...تدنزرف  زا  هشیمه  يارب  ییوش  یم  تسد  وت  .دـنز  یم  هسوب  لیعامـسا  يولگ  رب  تیوقاچ  يزیت 
! يدمآ نوریب  دنلبرس  ادخ  ناحتما  زا  وت  هک  نک  اهر  ار  دنزرف  میهاربا !

هب ار  لیعامـسا  تا ، قمر  نیرخآ  اب  وت  دـچیپ و  یم  نامـسآ  رد  هلهله  يادـص  .دوش  یم  ناـیامن  یچوق  تسدرود ، ياـه  هپت  زارف  رب 
.یشک یم  شوغآ 

یپ نتورف  هبزور  / مالسلا هیلع  میهاربا  نوچ 

درکن دیشروخ  هب  تشپ  نم  ِلد  زگره 

درکن دیمون  قشع  زا  ارم  هظحل  کی 

مالسلا هیلع  میهاربا  نوچ  هک  ملد  نآ  هدنب  نم 

درکن دیدرت  تفر و  قشع  ِشتآ  رد 
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هبنشود

يد 1384  26

هجحلا 1426 يذ   15

Jan.16.2006

مالسلا هیلع  يداه  ماما  یقن ، یلع  ماما  ترضح  تدالو 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتسه هولج  نیمه 

.داوج ترضح  هناخ  ياه  ینامداش  تسا و  هنیدم 

.تماما هناخ  رد  رگید  يدیشروخ  عولط  تسا و  هنیدم 

هب ار  تما  يداه »  » دفکـش و یم  تیاده » ، » شا ینامـسآ  ياه  هفوکـش  زا  هک  يراهب  تیالو ؛ راهب  نیمهد  ییافوکـش  تسا و  هنیدم 
.دنک یم  یفرعم  توهال  ملاع  نارگاشامت 

! نیمز رد  دنوادخ  تجح  نیمهد  روضح  زا  هللا  كرابت 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نادنزرف  زا  يدنزرف  ینامسآ  روضح  زا  هللا  كرابت 

! تیاده غورفرپ  دیشروخ  روضح  زا  هللا  كرابت 

! هنسح فاصوا  مامت  عرف  لصا و  .تسا  یهلا  تافص  عومجم  هک  ییالوم  مان  مه  دیآ ؛ یم 
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! دوجو تعانم  رد  حیبست ، تدابع و  رد  تمارک ، لامک و  رد  تریغ ، تعاجش و  رد  .شیاین  دننامه  تسا ؛ یلع » »

هیلع حون  تقادص  هاگن ؛ رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  قارـشا  دـیآ ؛ یم  .تسا  شیوخ  رـصع  رد  یهلا  ياه  هشیدـنا  رولبت  .تسایبنا  همادا  وا 
رون سفن ، رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تردق  نایب ، رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دوهـش  .لد  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نامیا  نابز ؛ ردمالـسلا 

.نیبج رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

تماهـش سفن ، رد  مالـسلا  هیلع  نسح  تمارک  نابز ، رد  مالـسلااهیلع  ارهز  تقادـص  ناـیب ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تغـالب  دـیآ ؛ یم 
رد مالسلا  هیلع  رفعج  تبالص  دوجو ، رد  مالسلا  هیلع  رقاب  تفارش  نیبج ؛ ردمالسلا  هیلع  داجس  تدابع  لد ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.دوج رد  مالسلا  هیلع  داوج  تواخس  نأش ، رد  مالسلا  هیلع  مظاک  تباجن  ریمض ،

.دیاشگب ناگتشگمگ  هارارف  ار  تیاده  ياه  هداج  زا  يا  هزات  ریسم  ارماس ، ات  هنیدم  زا  ات  دیآ  یم 

.دشاب ارماس  هاگ  یلجت  رد  روط ، وترپ  زا  يا  هنییآ  ات  دیآ  یم 

.دزومایب هللا  یلا  ریس  ار ، لکوت »  » ریسم هدرک  مگ  نیلکوتم »  » ات دیآ  یم 

.دزاس هاگآ  دوبعم ، تخانش  رد  رگید  یقارشا  زا  ار  نایمدآ  شیوخ ، تیاده  غارچلچ  اب  ات  دیآ  یم 

.لهج دیق  زا  .نایسابع  یشیدنا  جک  دیق  زا  یگدرب ، دیق و  زا  تما  ییاهر  يارب  راو ، یلع  دیآ  یم 

! رشب تیاده  يارب  دنوادخ  هدیزگرب  يا  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد  تاولص و 

! نیمز رد  دنوادخ  یلو  يا  داب  وت  رب  دنوادخ  دورد  تاولص و 

! یهلا يایلوا  ایبنا و  ملع  ثراو  يا  داب  وت  رب  دنوادخ  دورد  تاولص و 

! مالسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیالو  ثراو  يا  داب  وت  رب  دنوادخ  دورد  تاولص و 

، مالسلا هیلع  داجس  تدابع  مالسلا ، هیلع  نیـسح  تماهـش  مالـسلا ، هیلع  نسح  تمارک  ثراو  يا  داب ، وت  رب  دنوادخ  دورد  تاولص و 
دورد تاولص و  داوج ! تواخس  اضر و  تیاضر  مالسلا ، هیلع  مظاک  تباجن  مالسلا ، هیلع  قداص  تقادص  مالـسلا ، هیلع  رقاب  تهاقف 

! يداه دمحم  نب  یلع  نسحلابا ، ترضح  قح ! يوس  هب  ناگدرک ، مگ  هر  يداه  يا  تیاده ، دیشروخ  يا  داب  وت  رب  دنوادخ 

مان هاـنپ  رد  ار  اـم  میهاـنپ ؛ یب  ناـجالوم ! .تس  یبآ  نامـسآ  دـیآ و  یمرب  دیـشروخ  هک  ماداـم  داـب ، وت  رب  دـنوادخ  دورد  تاولص و 
! ریگ ترتسگ  تیاده 
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یپ نتورف  هبزور  سگرن / لگ  يایند 

 . ...رون تسا و  هتشرف  ِدادتما  شرع ، ات  شرف  زا 

.درامش یم  ار  اه  هظحل  دیشروخ ، نیمهد  ِعولط  ِهار  هب  مشچ  هنیدم ، و  ...

.تس یناغارچ  نامسآ ، مرح  بشما ، .تسا  هنیدم  ِنامسآ  رد  ناشخرد  یغارچلچ  بش ، ِلد  بشما ،

.بشما تسا  نامسآ  هچقاط  رب  هنییآ  نیرت  نشور  هام ، و  ناگتشرف ، ِتسد  رد  نشور  ییاه  سوناف  اه ، هراتس 

.دنشاپ یم  یتشهب  ِلگ  دبس  دبس  مُُهن ، دیشروخ  هناخ  رب  ناگتشرف  بشما ،

.دوش توکلم  هب  ناسنا  ِتیاده  ِدیشروخ  ات  دیآ  یم  ایند  هب  یکرابم  ِدازون  بشما ،

.دشاب يرفعج  بتکم  ملع  رادمچرپ  ات  دیآ  یم  وا 

.دفاکشب ار  یسابع » لکوتم   » تملُظ شناد ، ِرون  اب  ات  دیآ  یم  وا 

دریگ و شود  رب  زبس  يراب  هلوک  نوچ  ار  نامـسآ  ات  دـیآ  یم  وا  .دـنک  يراج  هدرم  ناـهج  نایرـش  رد  ار  ادـخ  نوخ  اـت  دـیآ  یم  وا 
.دناسرب دصقم  هب  ار  نید  هلاس  نارازه  تلاسر 

.دشاب سگرن  لگ  ياین  مهدزای و  دیشروخ  ردپ  ات  دیآ  یم  مهد ، دیشروخ 

.تس يراج  يدمحم  لُگ  رطع  زا  یغاب  رد  هنیدم  بشما ،

.تسا هراتس  لُگ و  ناراب  سیخ  رهش ، ياه  هناش 

.دراب یم  فَد  يادص  نامسآ ، تفه  زا 

.تس یندینش  بش  توکلم  رد  ناگتشرف  تینهت  ياوآ  و 

یناخ میرک  هزمح  / مهد دیشروخ 

! دیشروخ نیمهد  رب  ییانشور ، رب  رون ، رب  مالس 

! تزع یکاپ و  رب  تفارش ، دجم و  رب  نیمز ، رد  یهلا  هعیدو  نیرت  كانبات  رب  مالس 

! دوب یگزیکاپ  تواخس و  ییاسراپ ، تلیضف و  راگدای  هک  وا  رب  مالس 
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.تشاد بل  رب  مسبت  شیابیز  تماق  ندید  زا  رَحَس  دوب و  شخبرمث  شناتسد  تکرب  زا  تیاده  ياه  لخن 

.دندوب نتورف  شهوکش  ربارب  رد  ناگمه  دش و  یمن  رود  شهاگرد  زا  دنشاب ، راشرس  هکنآ  یب  نادنمتجاح ، ياه  تسد 

.دنتفرگ یم  ورین  شتمه  هاگشیپ  زا  نانمؤم  درک و  یم  يراج  نامدرم  بلق  رس و  رب  ار  یهاگآ  تمحر  ناراب 

! دنتخیر یم  ورف  دنتسکش و  یم  دوخ ، دندیشیدنا ، یم  شهوکش  تسادق و  نتسکش  هب  نانمشد  ناروابان و  هک  هاگ  نآ 

.تشارفا یمرب  تایح  ياه  هلق  نیرتدنلب  رد  ار  دیحوت  مچرپ  تفشآ و  یمرب  ار  نالد  کیرات  باوخ  وا 

ات هنیدم  زا  دوب و  هتخیمآرد  مه  هب  ار  دهز  ییاسراپ و  ییاناد و  باتک  تما ؛ هشیمه  يامنهار  روای و  دوب و  تیادـه  نازورف  غارچ  وا 
.دوب هتخیر  ییانشور  رون و  ارماس ،

! داب كرابم  شغورفرپ  هتسجخ و  دالیم 

یپ نتورف  هبزور  / ...مهد ِدیشروخ 

رون هنیدم ، قفا ، مهد ، دیشروخ 

روبنت فد و  ناگتشرف ، ياوآ 

قشع تسد  ود  رد  هام ؛ فد  بشما ،

قشع ِتسم  ْهایس  یتسه ؛ بشما ،

درک دهاوخ  عوکر  یتسه ؛ بشما ،

درک دهاوخ  عولط  مهد  دیشروخ 
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دولوم نیا  تسا  سگرن  لگ  ّدج 

دولوم نیا  تسا  سلفم  هد  يرای 

دیآ یم  هک  نیا  تس  یلزا  رون 

دیآ یم  هک  نیا  تسمالسلا  هیلع  یلع  لسن  زا 

دشاب ناج  ِماما  ات  دیآ  یم 

دشاب ناهج  تیاده  مالسلا  هیلع  يداه 

ار نید  دوش  نامسآ  دیآ  یم 

ار نیمآ   (1) ِگنَُرت دهد  زاورپ 

تشاک دهاوخ  رون  لهج ، لد  رد  وا 

تشاد دهاوخ  ساره  وا  لد  زا  بش 

تسا ریجنز  هب  ناهج  نآ  زا  هک  یلهج 

تسا ریگ  نیمز  وا  ملع  وترپ  رد 

تملظ دنک  نک  هشیر  هک  تس  يرون 

تملظ دنک  نفک  ات  دیآ  یم 

یسابع ِنادناخ  هدش  ناریح 

: یسابع ِناسک  بل ، هب  تشگنا 

!؟ دمآ اجک  زا  تفگش ، ِرون  نیاک  - 

دمآ ادخ  ِلد  زا  هک  راگنا 

! تملظ دوش  فَلَت  وا  زا  هدنام  مک 

! تملظ دوش  فد  رون و  ِینابرق 
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! ناریو دش  هفیلخ  ِلد  زییاپ 
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نایاپ یب  ِراهب  نیا  هولج  زا 

!؟ تسا رای  شقلطُم  رون  هک  تسیک  نیا 

! تسا راد  رب  ملظ ، دینکب ! يرای 

درک مطالت  رون ؛ یلو  دنتفگ ؛

درک مگ  ار  شیوخ  ِناج  رس و  تملظ ،

دمآ ناهج  ِلد  دش ، لطاب  بش ،

دمآ نامسآ  زا  مهد  ِدیشروخ 

دش نشور  هناخ  ِناج  دمآ و  وا 

.دش نشور  هنامس »  » ردپ و ِمشچ 

« يداش ِبش  تینهت ، ِبش  بشما ، »

يدازآ ياقترا  ِبش  بشما ،
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مودعم هاش  رارف 

يدمحم سابع  / ...دور نوریب  وچ  وید 

نوچمه يدازآ  ات  دنوش ؛ رادیب  راهب ، ياه  مدـق  يادـص  اب  اه  هداج  ات  تفر  درک و  هلاچم  شیاه  نادـمچ  رد  ار  یگرب  یب  ياهزییاپ 
ینادعمش ات  ناتسمز ؛ يامرس  رد  دنصقرب  ار  يراهب  ياه  ناراب  يوب  هچغاب ، ياه  هچنغ  دشکب و  دق  ام  هناخ  راوید  يالاب  زا  دیشروخ 

ربخ هچ  ره  اب  داب ، ياه  هناش  رب  دـنودب  اه  كدـصاق  ات  دـنوش ؛ یم  زاب  اشامت  هب  سپ ، نیا  زا  هک  ار  ییاـه  هرجنپ  دـنزیرب  کـشا  اـه 
.دنشک یم  هناش  رب  ار  باتفآ  هک  حبص  نالوسر  دننام  تس ؛ يراگتسر 

ام ناویا  رد  ار  هام  رطع  يدرم  ناراب  هراتـس  ياه  مشچ  یتقو  زا  دـنا ؛ هدرک  شومارف  ار  کـیرات  ياـه  بش  ياوه  هناـخ ، ياـهراوید 
ار يرگید  نامسآ  ات  دز ، ات  شباوختخر  رد  شیاه  باوخ  دننام  ار  شا  یگ  هراتـس  یب  ناگدش  شومارف  بش  یتقو  زا  تسا ؛ هتخیر 

.دباوخب ام  هناخ  فقس  زا  رود 

اه نابایخ  رد  دریگب  هار  .دروخب  رُس  اه  هنیآ  هشوگ  زا  درک ، یم  قد  هنیآ  رب  هک  شیاهدنخبل  دننام  شا ، یگرمزور  ياهزور  ات  تفر 
.درپسب یشومارف  هب  ار  شیاپدر  داب ، دننک و  وراج  ار  شیاپدر  اه  نابایخ  ات 

.دوش درخ  دتفیب و  شیاه  نادیم  طسو  ياه  همسجم  دننام  اه ، هچقاط  جنک  زا  شیاه  سکع  ات  تفر 

.دنک باوخ  یب  ار  دابآرهم  هاگدورف  نابرهم ، يرهِم  ندمآ  قایتشا  ات  تفر 
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تفر .تسا  هدش  شومارف  هشیمه  يارب  ناریا  رد  هک  دنک  شومارف  ات  تفر  .دوش  لدبم  دـنخبل  هب  باتفآ ، لسک  ياه  هزایمخ  ات  تفر 
«. تفر هاش   » هک دننک  رادیب  باوخ  زا  ار  هتسب  ياه  کلپ  اه  همانزور  حبص ، زور  کی  ات 

«. دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید   » دنک همزمز  يداش  اب  رهش ، ات  تفر  .دنوش  هناسفا  اهوید  ات  تفر 

.ار راهب  ندمآ  دنوش  داش  اه  نابایخ  ات  تفر 

: دیسر هدژم  هک  ارچ  هشیمه ؛ سنج  زا  يراهب  لابقتسا  هب  دنودب  همیسارس 

دسر یم  راگن  هک  نیه  ار  هار  دینز  بآ  »

« دسر یم  راهب  يوب  ار  غاب  دیهد  هدژم 

یپ نتورف  هبزور  / ...دزیرگ یم  وا 

، راهب هدیخرچ و  ناتسمز  هیلع  اه ، لصف  هنودرگ  راب ، نیا 

.دَرَوآ یمرب  رس  هدز  خی  ياه  كاخ  دوپ  رات و  زا 

ياه هلال  زا  امرس ، هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ثراو  کنیا ،

.دزیر یم  حاسمت  ِکشا  دزیرگ و  یم  ناتسمز  ِدوپ  رات و  رد  هدییور 

.تسا هدنام  شتسد  رب  تخت ، جات و  ِدسج  دزیرگ و  یم  وا 

.دننکارپ یم  يدازآ  ِدایرف  توکس ، ِتشد  رد  هقیقد ، ره  هک  ییاه  هرجنح  زا  دزیرگ  یم  وا 

.دنا هدمآ  درگ  توکلم ، ِمرح  رد  هک  ینارتوبک  زا  دزیرگ  یم  وا 

! دنزاورپ ِناوریپ  هک  ییاهدایرف  زا  دزیرگ  یم  وا 

.تسادخ ناشنابیتشپ  تسا و  نامیا  ناشحالس  هک  یتلم  زا  دزیرگ  یم  وا 

.دننک یم  كاوژپ  ار  ییاروشاع  ياه  هیوم  هک  ییاه  مَلَع  زا  دزیرگ  یم  وا 

.دنا هدرک  ملق  شنارودُزم  هک  ییاه  تسد  زا  دزیرگ  یم  وا 

.تسا هدیشک  غاد  ِلیم  ناشهاگن ، رب  هک  ییاه  مشچ  زا  دزیرگ  یم 
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شنابحاص رس  رب  هک  ییاه  هناخ  زا  هدیشک ، ار  شیاه  نخان  هک  یناتشگنارس  زا  هتفر ، راد  رب  شیاضما  اب  هک  ییاهرـس  زا  دزیرگ  یم 
.تسا هدرک  راوآ 
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! شنیکرچ هدنیآ  هب  دور  یم  شنیگنن و  هتشذگ  زا  دزیرگ  یم  وا 

.راوگرزب نآ  ِباحصا  زا  راهب و  ربمغیپ  زا  دزیرگ  یم  وا 

.دوش یم  زاب  وا  زا  دعب  هتسب ، ياه  هرجنپ  مامت  دزیرگ و  یم  وا 

.دوش یم  نشور  دنتشادن ، ینشور  هزاجا  هک  ییاه  سوناف  مامت  دور و  یم  وا 

.دننک یمن  ناهنپ  ار  ناش  یلالز  اه  هنییآ  وا ، زا  دعب 

.دوش یم  دنلب  هشیدنا  ِفقس 

.دیور یم  اه  لد  هچغاب  رد  یقیقح ، ِراهب 

.دنک یم  عولط  يدازآ  ِنامک  نیگنر 

.دید دهاوخن  ار  نیمآ  ِغرم  هدیرب  ِرَس  شوماخ ، ياه  هرانم  رب  یسک  رگید  و 

.تشگ دهاوخ  زاب  نهیم  هب  ناهج ، ِینشور  دور و  یم  وا 

ییاضر هدیمح  / میخژد يولگ 

ساره و زج  هک  يا  هتـشاذگ  یتوـهرب  رد  مدـق  .تـسا  هـتفر  ـالاب  تیاـه  هناـش  زا  خزود  .يور  یم  یـشک و  یم  شود  هـب  ار  مـنهج 
هکت يا و  هدیـشاپ  ورف  .تسا  هتخیوآ  بش  تا  یناشیپ  زا  يا و  هدیـشک  رـس  ار  نایـصع  یپ  رد  یپ  ياه  هلایپ  .تسین  نآ  رد  یکیرات 

.تسا هدرپس  یشومارف  تسد  هب  داب ، ار  تیاه 

دوخ رد  تسا  هدیـشک  ورف  ار  تیاـه  ماـگ  .یهاـبت  هب  زج  تسین ؛ یهار  ار  وـت  تسین ، یپ  رد  یندـش  باریـس  ار  تا  يدوباـن  شطع 
.دنهد یم  گرم  يوب  تیاه  هقیقد  هانگ ، ياه  بالات 

.دنک یمن  نشور  ار  تهار  يا  هراتس  چیه  يا و  هتخیر  ورف  .دریذپ  یمن  ار  وت  كاخ ، نیا  يا و  هتخیر  ورف 

.دنار یم  نهیم  زا  اجکان  يوس  هب  ار  وت  تسد  رازه  اما  ندنام ؛ يارب  یعلو  اب  يا  هتخیر  ورف 

یهایـس هب  تمان  دـنک -  یم  یـشومارف  روسان  ياه  مخز  زا  هتـشغآ  ار  تنت  مامت  يا ، هدیـشون  يدرمان  هب  نهیم  ناـگر  زا  هک  ینوخ 
.دیشروخ تسا  هتسکش  تخس  هچ  ار  تا  هلاس  رازه  ود  باوخ  یقاب -  هشیمه 
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« هاش رب  گرم   » .تسا هتفرگ  هزات  يروش  نامیاه  تشم  رد  دایرف  .میا  هتسب  هلولگ  هب  ار  تیاه  سفن  نیرخآ  يادص 

تس و یناراب  تهاگن  ياوه  .دهد  یمن  ناکت  تسد  تیارب  سک  چیه  .يا  هدش  در  هشیمه ، زا  رت  کیرات  زییاپ ، سنج  زا  ینهاریپ  اب 
.يداش يوهایه  رد  هدیچیپ  رهش ، ياوه 

مشچ يا ؛ هدرب  دوخ  هارمه  ار  تخاتسگ  ياه  مشچ  .وت  زا  سک  همه  ینازیرگ و  زیچ  همه  زا  .تسوت  روبع  نهاریپ  گنن ، ياه  هتفاب 
.تسا هدوب  سیلبا  هرصاحم  رد  اه  لاس  هک  ییاه 

.تسین وت  يادص  ندینش  هب  لیام  یشوگ  چیه  تسا و  هدرشف  ار  تمیخژد  يولگ  باذع ،

؛» هاش رب  گرم   » .يا هدش  هلاچم  نورد  زا  دنا و  هتفرگ  ندیراب  اه  تشم 

.یناشک یم  لابند  هب  سوسفا ، ِياه  هداج  رد  ار  تیاه  ماگ  یشک و  یم  شود  هب  ار  تناهانگ  راب  هلوک  يا و  هتفرگ  ار  تیاه  شوگ 
.دشک یم  هجنپ  تحور  هب  گرم ، نیرتروآدرد 

.تسا هتفرگ  رابگر  تا  هناریو  نت  رب  بش 

ار تنتفر  رهـش ، يرذگ ؛ یم  یهاگهانپ  چیه  یب  وت  دنا و  هدیچیپ  تیاهاپ  رب  یمـس  ياهرام  نوچ  اه  هداج  .تسوت  هار  نیرخآ  رارف ،
.دنک یم  یبوکیاپ 

یجنپ هجیدخ  / تخیرگ هاش 

.دود یم  رهش  تسوپ  ریز  هزات ، یناجیه 

.دناوخ یم  ارف  يرایشوه  يرادیب و  هب  ار  رهش  دولآ  باوخ  ياه  مشچ  گرزب ، يا  هثداح  روش 

.تسا هتسکش  ار  باوخ  مسلط  یتسد 

.تسا هتسبرب  تخر  رهش  ياوه  زا  هایس ، يوداج 

ياه بش  هدیپس ، مادک  هراشا  تشگنا  رـس  هب  هدناکت ؟ ریپ  رهـش  نیا  هدرگ  زا  ار ، هلاسدصناپ  رازه و  ود  یتوخر  رابغ  هزجعم ، مادک 
؟ تسا هتخیرگ  رات  هریت و  نامسآ  زا  نیچرواپ ، نیچرواپ  یگ ، هراتس  یب 

.دراد دادتما  راهب  اه ، هرجنپ  ِيوس  نآ  کش  یب  دینک ! زاب  ار  اه  هرجنپ  دشوج ؛ یم  رهش  ياه  هگر  رد  هزات  یناجیه 

.دزو یم  رون  شوماخ ، ياه  هتسب  نیا  يوس  نآ  کش ، یب 
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.دزاس یم  رطعم  ار  هتفرگ  رابغ  ياه  هیر  هزات ، ییاوه  دریگ و  یم  رهش  ياه  مشچ  زا  ار  باوخ  رون ،

.فرگش تهب  يروابان و  کی  رد  شنشور ، هدنیآ  هب  دنز  یم  کلپ  رهش ،

، یگدـنب غوی  زا  ییاهر  تلم ، کـی  هزراـبم  نازیر  قرع  دـمآ  یپ  يدازآ ، .دریگ  یم  نشج  ار  هلاـس  دـصناپ  رازه و  ود  تکوش  رارف 
! تسایؤر ریبعت  ِنیرت  تسار 

.تسا هسامح  نیا  هجیتن  نیرتابیز  یگدرب ، دنب  زا  ییاهر 

.دش دهاوخن  ناغالک  هاگنالوج  نامسآ ، رگید 

.دهد یم  نشور  يا  هدنیآ  زا  ربخ  هتسکش ، ياه  سفق  .دش  دهاوخ  ناشتداع  زاورپ  دید ؛ دهاوخن  زاورپ  باوخ  طقف  نارتوبک ، رگید 

.دنرادن ییاج  ربا ، ياه  هکل  نامسآ ، نهذ  هزات  تعسو  رد  .تسا  فاص  نامسآ 

.دنام یم  لاغذ  هب  هشیمه  یهایسور ، .دنوش  یم  بوذ  رهش ، ياه  هناش  زا  اه ، فرب  تفر ؛ ناتسمز  تسا ! يراهب  اوه  ردقچ 

«. تفر هاش  : » دننز یم  دایرف  اه  همانزور 

ياه سفق  هصق  .سرون  ياه  هناوج  هب  زییاپ ، موجه  هصق  .دیـسر  نایاپ  هب  هسامح  هواک  تسد  هب  راوخ ، هشیدـنا  ناشودرام  يارجاـم 
.تخیر ورف  تشخ  تشخ  يولهپ ، تکوش  نینوخ ، ضرتعم و  نارتوبک  نینهآ و 

داتفا و توغاط  یلاشوپ  تردق  ناج  هب  یشتآ ، نوچ  دیشک و  هنابز  دمآرب ، هتخوس  ياه  ناج  ِنیرت  قیمع  زا  نامولظم ، زوس  ناج  ِهآ 
.دوب نامیتی  ياه  کشا  هرطق  هرطق  جنرتسد  هک  یلاخ  وت  یهوکش  .تخاس  لدب  رتسکاخ  زا  یلت  هب  ار  یهاش  خاک  يا ، هحمل  هب 

.مدرم هنیک  ترفن و  تشم  تشم  لباقم  زا  درک ؛ رارف 

.هدنزادگ ياه  کشا  لباقم  زا  درک ؛ رارف 

.نیگمشخ ياهدایرف  لباقم  زا  درک ؛ رارف 

.دیرغ ار  شهودنا  مامت  دش و  یناشفشتآ  رهش ،

.ناش یلایخ  یب  رس  رب  دنتخیر  هسامح و  زا  يرتسب  رد  دندش  يراج  اه  هزادگ 
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.دننک وحم  راگزور  ناهذا  زا  هشیمه  يارب  ار  يولهپ  تیوه  یب  هلسلس  ات  یهاش ، تخت  رب  دندوب  هدیمل  هک  نانآ  قرف  رب 

هب ار  شنشور  هدنیآ  رهش ، تخیرگ و  هاش  .دیچیپ  مه  رد  ار  هاش  هایس  نامدود  دیـشوج و  نادیهـش  نوخ  هرطق  هرطق  زا  ریزگان  یلیس 
.تسشن اشامت 

یمرخ هفطاع  / تنایخ ماجرف 

؛ هشیمه يارب  تفر  تفرگ و  شود  هب  ار  تنایخ  لاس  راب 2500  هلوک 

.تسا درم  نادرم  يدرمیاپ  نشور  دنس  هک  یخیرات  هب  تسویپ ؛ خیرات  هب  شدیلپ  مان  هشیمه ، يارب  تفر و 

فرـش تزع و  رب  تساوخ  یم  .دـنک  دوخ  یهاوخدوخ  هشیـش  رد  ار  تلم  نوخ  دروآرد و  بناجا  هضبق  هب  ار  تکلمم  تساوخ  یم 
.دنوش ناطیش  عیطم  اپارس  هدنب  همه ، هک  ناس  نآ  دنزب ؛ جارح  بوچ  یناریا ،

.دش راچد  طوقس  خلت  ماجرف  هب  يولهپ ، نادناخ  سوحنم  هصق  تفر و 

خاک زا  مکح  هک  ییاورنامرف  دوب ، تسرپ  ناطیش  نابابرا  كاچ  هنیـس  ربنامرف  دوخ ، هک  ییاورنامرف  تفر ؛ یتسپ  تراقح و  تلذ ، هب 
هبلک اب  شیاه  خاک  هلـصاف  دـید و  یم  تلادـع  نیع  ار  ملظ  هک  ییاورنامرف  درک ، یم  هایـس  ار  نامدرم  راـگزور  تفرگ و  یم  دـیفس 

.دوب هدیسر  كالفا  هب  نانیشن ، خوک  هداس 

يایؤر هک  دـنکفا  یمرب  نانچ  نآ  ار  يرگمتـس  یلاشوپ  طاـسب  نیمزرـس  نیا  نادرمدازآ  رویغ  تسد  هب  ریدـقت ، يزور  تسناد  یمن 
.دوش یم  شا  یتنطلس  نادناخ  یگشیمه  يوزرآ  ناریا ، كاپ  ياوه  رد  سفنت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تشگزاب یب  رفس 

.دوارت یم  رحس  يوب  رهش ، ياه  هچوک  زا 

.دورب هک  تسا  هدیشک  شود  رب  ار  شهانگ  هایس  راب  هلوک  بش ،

یتخبدب هانگ و  زا  ینادمچ  اب  وت ، و 
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یناشیرپ ینامیشپ و  زا  يراب  هلوک  اب 

هدروخ طخ  رسارس  هتخوس و  تارطاخ  زا  يرتفد  اب 

رورغ لاس  دصناپ  رازه و  ود  يایؤر  زا  يا  هچقب  اب 

! ینک رارف  تدوخ  زا  نینهآ ، هدنرپ  ياه  لاب  رب  ینک و  عمج  ار  همه  هک  دیاب 

.تسا نیگنس  وت  سفنت  يارب  نوخ ، رتسکاخ و  يوب  رهش ؛ نیا  زا  رذگب  راذگب و 

ار راهب  دنـشکب و  دـق  دنـشونب و  يا  هعرج  يدازآ ، كاـپ  ياوه  زا  اـت  شِک  ورف  ناتـسغاب  ياـه  هفوکـش  يور  زا  ار  دوخ  موش  هیاـس 
.دننیرفایب

.دنهاوخ یمن  ار  وت  کیرات  ياه  لاب  رهش ، نیا  نامسآ 

.دنرادن رواب  ار  وت  یهابت  لاگنچ  نیمزرس ، نیا  ياه  كاخ 

؛ يداتفا نیمز  هب  رورغ  تخت  زا  و 

ار رورغ  خاک  ینوگنرس  يدرک  یمن  رواب  هک  نانچ 

ار دیشروخ  یناشفارون  يدرک  یمن  رواب  هک  نانچ 

.ار نطو  ياه  سونقق  يدرک  یمن  رواب  هک  نانچ 

.ار نامولظم  هتفرگ  رُگ  ياه  هرجنح  يدرک  یمن  رواب  هک  نانچ 

زورما و  ... 

.تسا هدش  هتسب  تیور  هب  دیما ، ياه  هرجنپ  مامت 

.تسا هدیسر  تسب  نب  هب  تیاه ، هتساوخ  هب  ندیسر  ياه  هار  مامت 

.دننک یم  نادنچ  ود  ار  تمغ  دننز و  یم  تا  هناش  رب  هام ،» يد   » درس ياهداب 

.دنهد یمن  تلاجم  اه ، کشا  ینیشن و  یم  بورغ  هب  ار  تا  یگنتلد  نیمشش » تسیب و  »

.تسا هدش  نیگنس  نتفر  يارب  تیاهاپ  هک  ینک  یم  ساسحا 
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! یسوبب راب  نیرخآ  يارب  ار  نطو  كاخ  هک  یهاوخ  یم  ینز و  یم  وناز 

.تتسد زا  دریگ  یم  سپ  زاب  ار  شدوخ  كاخ ،

.درب یم  تشگزاب  یب  يرفس  هب  ار  وت  دریگ و  یم  ار  تیاه  تسد  خیرات ، دنک و  یمن  تلوبق  كاخ ،
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.دیآ یمنرب  يراک  یشحو ،» ياه  كاواس   » ات تسد » هب  قامچ  نابابرا   » زا

.يونش یمن  تدوخ  زج  ینز و  یم  دایرف 

.تسا هدش  رید  یلیخ  ندنام ، يارب  هک  ینک  یم  رواب 

.تسوت نادرگرس  ياه  هاگن  هدننک  هقردب  اهنت  دابآرهم ، هاگدورف  هک  ینک  یم  رواب 

؛ يور یم  يراد و  یمرب  ار  تنادمچ 

.دهد یم  ياج  دوخ  رد  ار  تسرپ  بش  ناشافخ  هک  يا  هدودحم  هب 

یم نشج  رهـش ، ياه  نابایخ  مامت  ار  تنتفر  دـشاپ و  یم  رهـش  ياه  هناـش  يور  ار  دوخ  ییـالط  ياـه  فلز  دیـشروخ ، يور و  یم 
.دنریگ

يریما نیسح  / ورب راذگب و 

دازمه ناتـسرپ ، ناطیـش  .ناتـسرپدزیا  هتـسیاش  تموکح ، تسا و  قلاخ  ِنآ  زا  تردق  .دنورب  دیاب  يداب  اب  دنا  هدمآ  يداب  هب  هک  اهنآ 
! تیعر اجنآ  یشاب و  هاش  اجنیا  یتقو  تسا ، یکحضم  دادبتسا  هچ  دادبتسا و  نتشیوخ  ناینادنز  تشونرس  اهنت  رارف ، دنتسکش و 

! یسوبب ار  ناشتسد  اجنآ  دنسوبب و  ار  تتسد  اجنیا  نابرق !» مشچ  ، » گنرف مدرم  رب  ییوگب و  روز  دوخ  مدرم  رب 

نانکاس اهنآ  .دیاب  مکحم  یلیلد  ار  ندنام  دندوب ؛ هدماین  ندنام  يارب  دـندوب ، ناگدـناشن  تسد  نایرارف و  هلـسلس  نیـشناج  هک  اهنآ 
.دنورب دنراذگب و  دیاب  دنا ؛ یچوپ  يداو 

یخاک دیاب  درک !؟ تموکح  رادازع  ياهرهش  هب  نینوخ و  ياه  نادیم  رب  دوش  یم  ایآ  تسیچ ؟ ناگدش  هتشک  قحان  هب  نوخ  باوج 
! دشکب شود  هب  ار  شیوخ  هانگ  راب  دورب و  دراذگب و  دوب ، شنادنز  هک  ار 

.تبرغ نماد  هب  ناگناگیب ؛ نماد  هب  دنزیرگب  دیاب  غورد ، ناهاش 

ص:151

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنش هس 

يد 1384  27

هجحلا 1426 يذ   16

Jan.17.2006

شنارای يوفص و  باون  تداهش 

يدمحم سابع  / يدازآ رطع 

تسوت يوم  زا  بیرغ  يوب  نیا  تسین ، اه  لگ  رطع  »

« تسوت يوسیگ  دصاق  نادرگ  رطع  میسن  نیو 

نوخ يوب  زا  رحـس  ات  دنکاو ، نوخ  رد  ار  شیاه  کلپ  باتفآ  ات  دش  سوباک  اه ، هلولگ  نیلوا  ضغب  ندیکرت  اب  نادیم ، مارآ  باوخ 
.دنک زاغآ  ار  زور  ناشنوخ  زا  رپ  ياه  هلایپ  زا  دیشروخ  دوش و  عورش  اه  هلال 

! ینیگمغ هام  هچ  دوب ! یخلت  بش  هچ 

؟ نارای هاگلتق  رد  بش  نآ  يدید  هچ  ایآ  »

ناراوگوس هام  يا  نینوخ ، تشرد  مشچ 

دز کتش  اهدیشروخ  تنیبج  رب  كاخ  زا 

« نارابریت نامرف  تملظ  داد  هک  مد  نآ 

مه هک  شنارای  يوفـص و  باون  یبتجم  دیـس  نساحم  هیبش  هدش ، باضخ  نوخ  زا  یناوسیگ  اب  هوک ؛ سپ  زا  دروآرب  رـس  دیـشروخ ،
.دنداتسیا نادیم ، ياهریت  تماق 
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هداهن فک  هب  اه  ناج  هداتسیا ، انعر و  »

« ناراسمرش لیخ  ام  اج  رب  هدنام  دنتفر و 

؛ دـش هلولگ  زا  خرـس  ياه  هچنغ  هچغاب  هک  نامه  شنت ، دیفـس  نهریپ  نامه  تعـسو  هب  دوب  يا  هچغاب  شراگدای ، اهنت  تفر و  دـیس 
رادراخ ياه  میس  يال  هبال  زا  ار  یتشهب  ياه  لگ  يوب  دریگب و  هار  میسن  ات  دناخرچ  مارآ  ششمارآ  رد  ار  میـسن  هک  ینهاریپ  نامه 

تبرغ ای  دنزب ، مدق  ییاهنت  فرب ، زا  رپ  ياه  نابایخ  رد  ار  دیس  ياپ  در  ات  رهش ، یناتـسمز  هدز  خی  ياوه  رد  دنک  ریزارـس  راوید ، رس 
فارگلت ناهج  مامت  هب  ار  دیـس  نتفر  ربخ  مادـعا  ياهریت  نامه  يالاب  زا  دـنزب ، دایرف  فارگلت  ياه  میـس  رب  ار  شنارفـسمه  دـیس و 

ناهد زا  هک  هدز  خی  ياه  هلچلچ  زاوآ  دننام  دنزب ؛ خـی  هرباخم  ياه  میـس  رد  امرـس  فرب و  زا  اهربخ  نیرت  غاد  هکنآ  زا  شیپ  دـنک ؛
.دنک شومارف  ار  اه  یبتجم  دیس  دنک ، شومارف  ار  شدوخ  رهش  هکنآ  زا  شیپ  دتفا ، یم 

.درک شومارف  ناوت  یمن  هن ! .درک  شومارف  دوش  یمن  ار  وا  هن ! اما 

تسا راگدای  هک  نادنچ  تسا ، راگدنام  وت  غاد  »

« ناراوس قدیب  رب  هلال  رازه  نوخ  زا 

.تس یقاب  نامز  نهذ  رد  تیادص  زونه  یشوماخ ، هچرگا  ار  تدایرف  درک  شومارف  ناوت  یمن  هن !

شومارف دوش  یم  یک  شوماخ ، هچرگا  تدای  »

« ناراگزور گنس  رب  دش  يا  هبیتک  تمان 

.ار غاد  ینیگنس  دز  وناز  رهش  مامت  دوب » یخلت  قافتا  ربخ  و  تسا ...«  هدربن  دای  زا  زونه  ار  حبص  نآ  رهش ،

هب دنتشاذگ و  اج  امرس  رد  ار  زاورپ  هک  ییاه  کشجنگ  لثم  .دوب  هدرک  مخ  رمک  ناتسمز  فرب  ریز  هک  يا  هدیسران  راهب  نامه  لثم 
غاد .دز  هناوج  نادیم  كاخ  رب  خرس ، لگ  هخاش  دنچ  اهنت  .درک  قد  نارابریت ، حبص  ياهراوید  تشپ  راهب  .دندیـسرن  باتفآ  ترایز 

یشمارآ رد  شیوخ ، هناش  رب  رـس  ات  دندرک  نارابریت  ناهگان ، یهاگرحـس  رد  ار  شتلاسر  هک  ار  يا  هناربمایپ  غاد  ار ، شنارای  دیس و 
رطع مینکن  شومارف  ات  ددنبب ، کلپ  شومارفان  يا  هشیمه  ات  اه  یبوخ  اه و  يدب  مامت  اب  ار  شکچوک  گنت و  يایند  دیاسایب و  يدبا 

.ار يدازآ  شوخ 

يرهاط دومحم  دیس  / نوخ زا  هتساخرب 

.تشاد تیادخ  يوس  هب  ور  تنوخ  جوم و  هب  ور  تدایرف  نامسآ ، هب  ور  تیاه  ماگ 

.تسانشآ نامیاه  ناج  اب  مه  زونه  تبلق ، تباجن  تممصم ، يامیس  تیاه ، ماگ  تبالص 
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اه و یتشلپ  اـه و  يدـیلپ  زا  هک  تسا  نآ  مهم  دوش ؛ هدـیرد  یبلق  دوش و  هتفاکـش  يا  هنیـس  هک  تسین  نآ  مهم  هزراـبم ، سوماـق  رد 
يدنسرخ یگدنلاب و  هک  دوش ، یم  نایمدآ  هفحت  نتـسیز ،» راو  سونقق   » هک تسا  نآ  مهم  ددنب ؛ یمرب  تخر  یگدوسآ »  » اه یتشز 

.دناتس یم  شتآ  ياه  هلعش  نایم  زا  ار  شیوخ 

نزم دوخ  رب  ناتب  قشع  شتآ  »

« لیلخ نوچ  نک  رذگ  شتآ  رد  هنرو 

! باون دهاجم ، دیس 

دسر و یم  نامـشوگ  هب  تیادـص ، زین  وس  نآ  زا  هک  تسا  هدیـشک  دـق  وت  ام و  نایم  گرم ، دـنلب  راوید  هک  ساره  كاب و  هچ  ار  ام 
.دزاون یم  ار  نامحور  تیاوآ ،

.تسا يدبا  يا  هژاو  زین  تیناسنا  هژاو  ییاجنآ و  زین  وت  تسا ، تیناسنا »  » هک اج  ره  نوچ  يریم ؛ یمن  وت 

یگنادواج  » هک یتسه  یجوم  نوچ  وت  نادواج ! هدـنور  يا  .يرـضاح  اجنآ  زین  وت  تسه ، يدازآ »  » اج ره  هک  اریز  درم ؛ یهاوخن  وت 
: تسوت یگدنور » رد  تا ،

متسیز یسب  هچرگ  تفگ  هداتفا  لحاس  »

متسیچ نم  هک  هآ  دش  مولعم  هن  چیه 

تفگ دیمارخ و  زیت  يا  هتفر  دوخ  جوم ز 

« متسین مورن  رگ  مور  یم  رگا  متسه 

: هک يدرک  نامتحیصن  تگرزب ، راثیا  اب  وت 

سرت ناتدوجو  رد  هک  دنک  یم  عمط  امش  رب  نمشد  هاگ ، نآ  هک  سرت ؛ ناتنامشچ  رد  فوخ و  ناتاه  هنیس  رد  نانمشد  زا  دابم  ناه !
ثداوح جاوما  نیرت  نیگمهس  یتح  هک  میشاب  ایرد  رانک  ياه  هرخـص  نوچ  هک  یتخومآ  ام  هب  ار  باوخ  ناتیاه  مشچ  رد  دنیبب و  ار 

.ددرگرب هدنکفارس  دیماان و  دسر ، یم  ام  هب  نوچ  زین 

! دیهش دیس 

مامت ياشامت  هب  موب ، زرم و  نیا  ماب  يادنلب  رب  ار  يدازآ  تزع و  مچرپ  يابیز  صقر  هک  تسوت  ِینامسآ  نوخ  زا  هتساخرب  میسن  نیا 
.تسا هدروآرد  نایناهج 

تسا نتخوس  ناتبل  دورس  کنهآ و  »
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تسا نتخوس  ناتبش  زور و  هشیدنا 

عمش هناورپ و  وت و  نایم  تسا  يزار 

« تسا نتخوس  ناتبهذم  لزا ، زور  زک 

ییاضر هدیمح  / هتخادگ يولگ 

.نادرگرس ياه  باهش  ِروبع  در  هب  ما  هدز  لز  .دنکش  یم  ار  خیرات  باوخ  هلولگ ، يادص  .شیوخ  یناراب  ياه  کلپ  رب  ما  هداتسیا 
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: رـس تسپ  تسا ؛ هتـشذگ  اه  لاس  .تسین  ییادص  .تسین  سک  چیه  .دـنزیر  یم  ذـغاک  تاحفـص  زا  ما ، هتخوس  ياه  هنارت  نیرخآ 
.قیقر ییاوه  ور : هب  ور  هسامح ؛ رسارس  یخیرات 

 - خلت يا  هثداح  بارخ  هناخ  دنازرل -  یم  ار  خیرات  تشپ  هثداح ، نارابریت  يادص  زونه 

.دنک یم  راز  قیاقش  ار  هام  يد  هدزامرس  نادیم  هک  ینوخ  قافتا و  ِنکلا  نابز  هتخادگ ، ییولگ  فرط  ره  زا  ...باون  ...باون 

یمن خـی  شیاه  هرطاخ  ِنوتـس  .درادـن  نداتـسیا  ناوت  شناوناز  دوش ، یم  ناریو  وا  رد  نت  رازه  .دروخ  یم  خرچ  شیوخ  رد  نادـیم 
هناریو ِبش  نیا  درب  یمن  ییاج  هب  هار  .ار  شتفلاخم  يادص  دننک  شوماخ  رگا  یتح  دـندنبب ، هلولگ  هب  ار  شیادـص  رگا  یتح  دـنز ؛
ماـمت رگا  یتح  دـشخرد ؛ یم  يا  هراتـس  وس ، ره  زا  یتقو  درب ، یمن  ییاـج  هب  هار  .كاـخ  رب  فرط  ره  زا  تسا  هتخادـنا  گـنچ  هک 

دنام و یم  هک  تس  ییادص  نیا  .بش  هرـصاحم  رد  نیمز ، مامت  رگا  یتح  شوماخ ، اه  غارچ  رگا  یتح  دنک ، هلاچم  ار  اه  ییانـشور 
.دوش یمن  شوماخ  هلولگ  اب 

 - نیگنـس قافتا  رهز -  قافتا  خـلت -  قافتا  هثداح -  يراج  ِنایرج  مارآ ، یب  اه  هناورپ  خـیرات ، کلپ  تشپ  ناور ، ياه  نش  قـالش 
.نوخ قرغ  ییاه  هماج  اب  نفک  یب  توبات ، یب  ار  هثداح  درب  یم  هناش  رب  راگزور 

.هودنا زج  تسین  يا  هراچ 

رد یهاچ  نارتوبک  يادص  رجاهم  ياهوتسرپ  زا  هتسد  نیرخآ  اب  ماگ  مه  تسا ، هتشادرب  نامسآ  يوس  هب  ار  شدنلب  ياه  ماگ  باون ،
مکارتم نینچ  نیا  یجنر  .تسا  هداتفا  قافتا  هثداح  .كاخ  ياه  هرهلد  يادص  جوا ،

زیخ قیاقـش  ار  هام  يد  درـس  ياوه  هتفرگ ، لاب  ياهوتـسرپ  يراج  نوخ  یمرگ  .تسا  هداتفا  قافتا  هثداح  .دش  دـهاوخن  شومارف  هک 
.تسا هدرک 

دبوک یم  راو  هقعاص  هک  ار  يداقتعا  يادص  ما و  هداد  هیکت  شیوخ  یناراب  ياه  کلپ  رب  .تسا  هتشذگ  مرس  زا  خیرات  ما و  هداتسیا 
.مونش یم  بوخ 

یپ نتورف  هبزور  / توکلم ِلها  ِنادرم 

دندیرد رادنپ  هدرپ  ادخ  ِنادرم  »

« دندیدن رای  ادخ  ریغ  اج  همه  ینعی :

.توکلم ادخ ، ِنادرم  هناخ  تسا و  نامسآ  دیشروخ ، هناشاک 

.تسا قح  ِنادرم  ِیلزا  رهوج  دوبعم ، ات  زاورپ  دنجنگ و  یمن  كاخ  هلیخم  رد  ناروابادخ ،
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ِییاهر دایرف  زا  ناطیـش ، ياه  هناشن  هکمالـسلا  هیلع  میهاربا  ِلسن  زا  ادخ  ِدرم  جنپ  .تسا  مالـسا  ِییادف  جنپ  ِتداهـش  ِدرگلاس  زورما ،
.تخیر ورف  نانآ 

ِحور میراد و  رارق  يولهپ  ياـه  تیاـنج  روهمج  سیئر  راـیتخب ،» رومیت   » هایـس ِراـک  ِرتـفد  رد  راـگنا ، تسا ! ِهام 1334  نابآ  راـگنا ،
! دوش یم  اهر  نت  ِسفق  زا  دراد  يدحاو » نیسحلا  دبع  دیس   » ِگرزب

! تسا هدز  نم  ِلد  هب  ار  هلولگ  هس  نآ  رایتخب ،» رومیت  ، » راگنا

.توکلم ِلها  ِنادرم  رب  دراب  یم  هلولگ  ِناراب  تسا و  ِهام 1334  رذآ  ِهاگرحس 27  راگنا ،

ناوت ردـق  نآ  يا  هلولگ  چـیه  دـییوگب : نارودزم  هب  .تسین  نوخ  ِنایغط  ِندرک  دـس  يارای  ار  يا  هلولگ  چـیه  دـییوگب : نارودزم  هب 
! دزادنا رود  هب  ادخ  ِنادرم  ِلد  زا  ار  يرواب  نید  هک  درادن 

.دنکفیب كاخ  رب  نامسآ ، زا  ار  دیشروخ  دناوت  یمن  يا  هلولگ  چیه  دییوگب : نارودزم  هب  و 

.دنتسکش ار  تملظ  ِتشپ  تفه  هک  تسا  رون  ِرابت  زا  درم  جنپ  ِتداهش  ِدرگلاس  زورما ،

.تشهب رد  راب ، گرب و  دنراد و  كاخ  رد  هشیر  هک  روانت  ِورَس  جنپ  تسا ؛ توکلم  رد  راد  هلابند  هراتس  جنپ  ِروهظ  ِدرگلاس  زورما ،

.دراد هشیر  ناشدایرف  رد  يدازآ ، ِراهب  هک  یهوتسن  ِزرابم  جنپ 

«. يدحاو دمحمدیس   » و يدحاو » نیسحلا  دبع  دیس  «، » یبسامهط لیلخ  «، » ردقلاوذ رفظم  «، » يوفص باون  : » ماقم الاو  ِدیهش  جنپ 

؟ دیا هدروآرد  توکلم  زا  رس  هک  دیا  هدرک  هکت  هکت  ار  كرشُم  لیابق  مالک  ياه  ُتب  نارابت ! ْمیهاربا  يا 

.دور یم  شیپ  هب  دفاکش و  یم  ار  ملظ  ِبش  هنیس  هک  دیتسه  مالسلا » هیلع  یلع   » ِراقفلاوذ ِرون  ِساکعنا  امش 

! كاخ ِنایتوکلم  يا 

! كالفا ِزارفرس  ِنادرم  يا 

.دیآ یمن  دورف  اه  نامسآ  زا  هاگ  چیه  هک  تسا  يا  هدنرپ  نات ، ماقم 

دسرت یم  نات  باهش  ِشپت  زا  بش 

دسرت یم  نات  باتهام  هولج  زا 
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یتح تملظ ، هک  تسا  يرون  هچ  رون ، نیا 

؟ دسرت یم  نات  باتفآ  هیاس  زا 

یجنپ هجیدخ  / يدازآ ناذا 

.دننیبن ار  تهاگن  ات  دنا  هتسب  ار  تیاه  مشچ 

.دنک یم  هیوگاو  ار  اه  لزغت  نیرت  هناقشاع  هک  وت  ياه  مشچ  زا  دنساره  یم 

ياهدـنب مشچ  تشپ  زا  یهلا  یـشمارآ  ماحدزا  رد  يا  هداتـسیا  روسج  نئمطم و  ردـقچ  وت  تلباقم و  رد  هدیـشک  دـق  گرم ، هخوج 
! ینیب یم  ار  هدنیآ  نانشور  هریت ،

تلیـصا تاداقتعا  هشیر  دننازوسب  هلولگ  شتآ  هب  دیاش  ات  تا ، هشیدنا  ياه  لاب  زا  دنریگب  ار  زاورپ  دـنهاوخ  یم  گرم  ياه  هخوج 
.ار

.ادیپ هایسور  ناغالک  دندش و  یم  ناهنپ  اهدیپسور  نامگ ، یب  دیراب و  یم  فرب  فرب ، فرب ،

.يزوس یم  هدنپت  یقشع  تسارح  رد  وت  ناتسمز ، ياباهم  یب  يامرس  موجه  رد 

.دنریم یم  هداتسیا  هشیمه  اهورس  تسا ؛ گرزب  نادرم  هرامه  تشونرس  نیا 

.راگزور هرتسگ  رد  دنکفا  نینط  تدایرف  يدش و  يوفص » باون   » هک يزور  نامه  زا  يدناوخ ؛ قشع  زا  یتفگ و  قشع  زا  هرامه 

هنذأم زا  تسا  يدازآ  ناذا  تیادـص ، لد و  هایـس  نانید  یب  ماـحدزا  رد  نید ، يارب  تسا  يراوتـسا  هناوتـشپ  تراوهوک ، ياـه  هناـش 
.تدحو

.دش راگدنام  تمان  يدش ، مالسا  ییادف  يدرک و  نت  رب  داهج  نشوج  هک  هظحل  نآ  زا  وت 

.تراسا نوخیبش  رد  دوب  يدازآ  كاوژپ  تتاملک ، لالز  هزره و  ياه  فلع  رس  رب  دمآ  دورف  راو  هقعاص  تیاه ، هباطخ 

! هتفر ورف  یکیرات  رد  ياه  ماب  رب  دش  نشور  دوز  هچ  تازجعم ، نشور  غارچ  ِدایرف  داد ، یم  قشع  يوب  تناهد  هک  ناوج  بیطخ 

ار تیاهرادـشه  اه ، هناوج  .ناش  یلایخ  یب  دـنب  دـیق و  یب  قرف  رب  دـش  یکتپ  هنامز و  توغاط  رـس  رب  دـیراب  هنارذوبا ، تیاه  فرح 
شوگ هب  دز  راـج  ار  وـت  اـه و  هراـنم  ماـمت  زا  تفرگ ؛ ندـیزو  ار  تیاـه  فرح  داـب ، .دنتـشارفارب  دـق  مارآ  مارآ  ناـتخرد ، .دـندینش 

.نیمزرس

ص:157

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک توعد  ییانشور  هب  ار  اه  هچوک  مامت  یتخیوآ ،» ییاوسر  هب  هک  یسوناف   » .دیسرت يوفص » باون   » وت زا  توغاط  و 

رد هک  گرم  هقعاـص  اـهریت و  يادـص  .دراپـس  یم  رطاـخ  هب  ار  تزاورپ  هناـنگمغ ، هک  خـیرات  وت و  تسا و  گرم  هخوج  کـنیا ، و 
یمدب و كاخ  لد  زا  هرابود  کیدزن ، يا  هدـنیآ  رد  ات  یـشخب  یم  اه  كاخ  هب  ار  تیاه  هشیر  هک  وت  دنـشک و  یم  هرعن  تا  یلاوح 

.مالسا ییادف  رازه  نارازه  تئیه  رد  و  يوفص » باون   » رازه نارازه  رد  يوش  ریثکت 

«. دننک یم  هیوگاو  ار  وت  گرم  لزغ  اه ، هیثرم  مامت  سپ ، نیا  زا  یتفر و  هک  وت  اگرزب  »

يریما نیسح  / هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تریغ  هناسفا 

ياه هنوگ  رب  هک  اه  بآ  يا  دینز و  یم  هناش  ار  منطو  ياهوم  هک  اهداب  يا  دیا ، هداتسیا  مکحم  نم ، لد  نیمزرس  رد  هک  اه  هوک  يا 
.دندرک ناراب  هنشد  ار  هوک  بشید ، دیوش ! یم  يراج  مساسحا 

.دنتخیر خرس  کشا  يورس ، يارب  اه  هلولگ  بشید ،

.دنتشک ار  هام  بشید ،

یب ياه  تردق  تسکـش  زار  داد و  رـس  يدازآ  زاوآ  هدـش ، رپرپ  نارای  نینوخ و  هنیـس  اب  يدرم  ربکا ، هّللا  يادـص  نینط  رد  بشید ،
نالتاق دوب و  هدز  ناشرـس  هب  هک  اهربا  دوب و  هدش  یتالایخ  هک  مدید  ار  هام  درک و  یم  هدجـس  هک  مدید  ار  هراتـس  .درک  اشفا  ار  نید 

.دناوخ یم  زجر  هک  ار  یبتجم  دوب و  هداتفا  ناشمادنا  رب  هزرل  هک 

هب هن ! کی  .تفگ  يا  هملک  دز و  گرم  هب  ریبکت  راچ  نینوخ ، يولگ  اب  هک  مدید  ار  يدرم  دـیزرل ؛ یم  شرع  نوتـسراچ  هک  بشید 
مامت شرـسپ و  يارب  تشون ، یم  همان  راد ، رـس  رب  هک  میدـید  ار  يدیهـش  بشید ، .اه  غوی  اه و  فعـض  اه ، متـس  اه ، توغاـط  همه 

: یبنلا هنیدم  يدابآ  ناکدوک  يارب  دنشوپ و  یم  ییارگنامرآ  رادادص  ياه  شفک  هک  هشیدنا  ناکدوک 

! زیزع يدهم  مدنزرف ! »

امـش و طـیحم  هدیـسر ، نارگید  بوـلق  هب  نآ  زا  هدـیدرگ و  سکعنم  نآ  رد  ینآرق  قیاـقح  هک  دـشاب  يا  هنیئآ  دـیاب  تلد ، هـحفص 
.امش كاپ  لد  هحفص  نآ  نآرق و  نیا  دنک  رونم  ار  امش  کیدزن  رود و  عامتجا 

!« تلد رد  هشیمه  شلآ  دمحم و  ادخ و  تبحم  و  تیارب ، ملد  زا  هشیمه  يارب  یمالس 
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يریما نیسح  / ربکا هّللا  رولبت 

هب یبنجا  سدنهم  نیهوت  یتقو  ناوج ، ِیسوم  .دیزای  تسد  تفرعم  دیشروخ  هب  دیشک و  دق  دش ، دلوتم  نآرق  ياه  همزمز  اب  هناخ  رد 
.دوب باون  مایق  ناذا  يادص  نیلوا  نیا  ار و  نیملسم  تریغ  داد و  ادن  ار  شتریغ  درواین و  تقاط  دید ، ار  یناملسم 

و تعاجش ؛ قشم  دنک و  ملع  بسک  راقفلاوذ ، بحاص  رهم  نماد  رد  ات  دش  فجن  یهار  دش و  عورش  شا  ییاسوم  ترجه  هاگ ، نآ 
.یهلا فراعم  تیاهن  یب  فرظ  دنتخانش و  دنلب  تمه  هب  ار  وا  فجن ، ياملع 

شمایپ تمظع  ياپ  رد  تسایـس ، نئاخ  يادـیوه  ات  ملع  ِسیلبا  يورـسک  زا  شا ، یمـشاه  هاگن  بالقنا ، دـش  عورـش  هک  هاـگ  نآ  و 
.دندمآ كاله 

.دوب هدنز  ناذا  وا  .دوب  یمالسا  هشیدنا  هعیش و  تیناقح  یناهج  هیمالعا  وا  .دوب  هدنز  راقفلاوذ  وا 

.تفگ یم  ناذا  شدنتشک ، یتقو  .دش  ینادنز  ناذا  اب  .درک  مایق  ناذا  اب  .دنداهن  شمان  ناذا  اب  .دمآ  ایند  هب  ناذا  اب 
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هبنش جنپ 

يد 1384  29

هجحلا 1426 يذ   18

Jan.19.2006

مخ ریدغ  دیعس  دیع 

يدمحم سابع  / شابداش ربخ 

؟ دنکارپ یم  اوه  رد  شیاه  سفن  اب  ار  ناجیه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لزان  یحو  مادک 

دوش لزان  ات  هداتسیا  شوگ  اپارس  ارحـص ، یتح  هک  تسا  هدرک  قرع  ار  یتفگـش  مادک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياه  هقیقش 
.دونشب ار  راهب  ات  .هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  ناهد  زا  مالک  ياه  هفوکش 

ات دـنوش  یم  راوس  مه  رب  اه  نیز.دـهد  یم  ندـنام  نامرف  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنلب  تسد  دـنام ، یم  زاب  نتفر  زا  هلفاق 
.باتفآ

!... دـشاب هدـش  ضوع  هلبق  دـنکن  دوش ؛ سبح  اه  هنیـس  رد  سفن  ات  دور  یم  الاب  ار  ناـجیه  ربماـیپ ، .تسا  هدز  وناز  ار  ناـجیه  هکرب ،
!... دنکن هار ...! رد  يا  هزجعم  دنکن 

.دنک مارآ  ار  ناشیرپ  ياهرطاخ  دناشنب و  اه  بل  رب  ار  مالک  ياه  هناورپ  دریگب و  رپ  توکس  ات  دهد  یم  ناکت  یتسد 
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هکرب ات  .دننک  یم  رپ  ار  اضف  ابیز ، ییاه  هناورپ  نوچمه  مالسلا ،) هیلع  یلع   ) مان فورح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنک  یماو  بل 
.ار شلاسرید  ياهدنخبل  رسارس  دنزب  جوم 

.ار ندوب  یکی  دنک  یم  ریوصت  هکرب  رد  ناشسکع  هداتسیا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

هشیمه هکرب  تیمولظم ، دهاش  هشیمه  هکرب  رد  راب  هس  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياسر  يادص  دنک  یم  رارکت  تشد  راب  هس 
«. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » دنز یم  جوم  ریدغ  هاوگ 

.تسا هوک  هچ  ره  رد  دنک  یم  كاوژپ  راب  هس  داب ، .دننک  یم  رارکت  راب  هس  نابایب ، ياه  هزیر  گنس 

ربخ نیا  ار ، نایاپ  یب  قوش  نیا  ار ، ماگنهب  يداش  نیا  دشک  یم  لک  ناجیه ، ار  یتوکلم  تاملک  نیا  راب ، هس  دروخ  یم  مسق  زاجح 
.ار شابداش 

تخبشوخ هکرب  دنک  یم  هلهله  باتفآ ، .دیصقر  یم  مالـسا  ياه  هنوگ  رب  یلاحـشوخ  زا  هک  ییاه  کشا  نوچمه  دصقر ؛ یم  هکرب 
هللا یلص  ربمایپ  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ناناملـسم  نداد  تسد  .تسا  هتـسشن  زور  هدنخرف  نیا  کیربت  ياشامت  هب  هک  ار  ریدغ 

.ار ادخ  یصو  هلآ و  هیلع و 

یپ نتورف  هبزور  / دبا لزا و  تعسو  هب  یسونایقا 

تفر یم  مالسلا  هیلع  الوم  ِنشج  هب  ملد  زور  کی 

تفر یم  ارحص  هب  مُخ  ِریدغ  ِدیع  رد 

مدید یم  ربارب  رد  هک  هوک  ره 

تفر یم  الاب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ِتسد  نوچ 

.تسا هدروآرب  رس  درد ، ِخیرات  ِقمع  هب  دبا َو  لزا و  ِتعسو  هب  یسونایقا  شلد ، زا  هک  تسا  ییایرد  تسین ؛ هکرب  ریدغ ،

.تسادخ ناربمایپ  مامت  ینامسآ  ِتلاسر  زاغآ  رس  ریدغ ،

.دیاس یم  توکلم  هب  رس  هک  تسا  ریدغ  رد  نید ، ِتخرد 

.تسا هدرک  عولط  ریدغ ، ياه  مشچ  ِنشور  رد  دیشروخ ، هدزاود  ِتماما 
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.دور یم  الاب  هک  تسا  مالسا  ِتمامت  ِتسد  کنیا ،

.دریگ یم  جوا  ادخ  شرع  ات  هک  تسا  قطان  ِنآرق  ِینارون  ِتسد  کنیا ،

َدلاب یم  نامسآ  هب  هک  تسا  نیمز  کنیا ،

.دنک یم  رخف  نیمز  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  رب  دوخ  ِشبات  رب  هک  تسا  دیشروخ  کنیا ،

: هک دوش  یم  رشتنم  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ِمالک  ِتوکلم  زا  ینامسآ ، ِتاملک  نیا  کنیا  و 

تـسد ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ایادخ ! تسوا ؛ تسرپرـس  الوم و  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  میوا ، ِتسرپرـس  الوم و  نم  ار  هک  ره  »
«. درادب نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمشد  درادب و 

.دوب يراج  یتسه ، ِناگر  رد  ناهج ، ِشنیرفآ  زا  شیپ  هک  تسا  یلَزَا  ِرون  نآ  مالسلا ، هیلع  یلع 

شطع رد  نیمز ، ماک  دـندوب ، نیتسار  وا  اـب  تعیب ، ياـه  تسد  رگا  هک  تسا  تشهب  ِگرزب  هدـننک  تیادـه  نآ  مالـسلا ، هیلع  یلع 
.تخوس یمن  تلادع 

! دنشاب یکاخ  هرُک  نیا  ياج  هب  يا  هظحل  شاک  يا  هک  دندرک  یم  وزرآ  اه  نامسآ  نونکا  تسناد ، یم  ار  ریدغ  ردق  ناهج ، رگا 

.دیشخب ریدغ  هب  ار  دوخ  ِتمامت  یتسه ، هک  تس  يزور  يرجه ، ِمهد  ِلاس  هجحیذ  مهدجه 

.داب كرابم  امش  رب  گرزب  دیع  نیا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تیالو هزات  لصف 

؟ تفگش يابیز  ابیز ، تفگش  هظحل  نیا  تسیچ  هتسجخ ؟ راهب  نیا  تسیچ 

نیـسپاو لماکت  ییوگ  تسا ! هدرک  هطاـحا  زبس ، راونا  زا  يا  هلاـه  ار  نیمز  هرک  ییوگ  تسین ؛ نامـسآ  رد  اـهنت  یتفگـش  نیا  راـگنا 
، ناینامـسآ يارب  رون ، نیا  .تسین  راهب  نیزاغآ  هوکـش  اهنت  نیا  .تسین  زورون  هزجعم  اـهنت  نیا  تسا ! يریگ  لکـش  لاـح  رد  نیمز ،

زور تسا ؛ تیالو »  » يابیز زور  تساه ؛ هنیآ  مامت  رد  قشع  رولبت  زور  تساه ؛ ییاـبیز  ماـمت  زور  زورما ، .تسا  ناـینیمز  زا  رتانـشآ 
« يدیحوت  » زور کی  تسا ؛ تقلخ  سوماق  رد  تیالو  ییافوکش  زور  زورما ، .شنیرفآ  يونعم  يدام و  لماکت 
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روآ مایپ  نارازه  شالت  هجیتن  توبن ،»  » ِتغالب رد  داعم »  » ِتقادـص نامجرت  تسا ؛ تماما »  » تماق رد  یهلا  لدـع »  » نامجرت هک  ابیز 
.یهلا

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  قاتشم  ناج  تسا و  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  نیشنلد  يادص 

فعـش کبـس و  یـساسحا  .دنیـشن  یم  شکرابم  ياه  بل  رب  نیـشن ، لد  یمـسبت  دبوشآ و  یم  ار  ترـضح  نت  ناج و  یحو ، يادن 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رسارس  كان ،

!« دنک تدازآ  هکنآ  الوم ، تسیک  »

لصف زاغآ  دوب ؛ نتفرگ  لکـش  لاح  رد  هزات  يرولبت  نتفکـش و  لاح  رد  هزات  یلـصف  .درک  یم  هبرجت  ار  يرگید  زاغآ  نامز ، کنیا 
ترضح ياه  تسد  دیبلط  یم  هک  یلصف  تیالو ؛ يابیز  لصف  تدارا ، لصف  قشع ،

: تباجا ییابیز  هب  ییاعد  اعد : يارب  لسوت ؛ يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« َُهلَذَخ نَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن ، نَم  ْرُصناو  ُهاداع ، نَم  ِداَع  ُهالاَو و  نَم  َلاَو  مهللا  »

ابیز و هرهچ  هب  اه  هاگن  زا  رتارف  اه  مشچ  هاگ ، نآ  .دش  لدـب  دـنلب  ياه  همزمز  هب  اهاوجن  .تسویپ  مه  هب  اه  عمج  كدـنا  كدـنا  ... 
مایپ کنیا ، .تفرگ  رب  رد  ار  نیمز  نامسآ و  ییابیز ، تیاهن  رد  یتوکـس  ...توکـس  .دش  هتخود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مّسبتم 
همه هب  ینابرهم  روآ  مایپ  مایپ  .دوب  ناگـشیپ  قافن  ینیگمغ  لد و  لها  ینامداش  ثعاب  هک  یمایپ  رگید ؛ یماـیپ  دوب و  اـه  یبوخ  روآ 

، رگیدـمه رد  اه  تسد  ندروخ  هرگ  اب  نآ ، راونا  هک  يدـنویپ  دـش ؛ یم  توبن » تماما و   » دـنویپ دـهاش  دـیاب  تانئاک  کنیا  .دیـسر 
.دندرک یلاعت  يراب  سدقا  تاذ  حیبست  هب  عورش  یتسه ، هرذ  هرذ  تفرگرب و  رد  ار  نیمز  نامسآ و  یمامت 

رد میظع و  یلوحت  یکاخ ، ناهج  رد  هک  يا  هشیدـنا  دوب ؛ هتـشاد  ینازرا  شیوخ  ربمایپ  هب  ار  هشیدـنا  نیرت  ینامرآ  دـنوادخ ، کنیا 
دجو هب  ماگنه  دوب ؛ اه  یگناقـشاع  ماگنه  ییوگ  .دروآ  یم  دوجو  هب  راگرورپ  ترـضح  تدابع  يارب  میلـس ، یقوذ  یکالفا ، ناهج 

«. یلع ای   » رکذ اب  اه ، لولس  یمامت  ندمآ 

تسیک « ؛ درک دهاوخ  دازآ  اه  یتسرپدوخ  دنب  زا  ار  امـش  هک  ییالوم  تسوا ؛ يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ار  یـسک  ره  دومرف :
«. دنک تدازآ  هکنآ  الوم ؟

تماـما و تراـشب  دوـب ؛ هداد  تراـشب  رگید  ناـیدا  رد  ار  نآ  دـنوادخ ، هک  یتـمظع  دـندوب ؛ رگیدـمه  تمظع  ناـشن  تسد ، ود  ره 
، نینمؤملا ریما  الوم  تیالو  تراشب  .دنک  رقتسم  نیمز  هطقن  هطقن  رد  ار  یهلا  تلادع  هک  یلصف  تراشب  نیمز ! رب  نیحلاص  تموکح 

.نیمز رد  دنوادخ  مسجم  لدع 
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، زاـمن حور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  توبن ، ناـبیتشک  یهلا و  یحو  نیما  رب  دـنوادخ  دورد 
.داب یضترم  یلع  ترضح  نادرم ، ناوج  يالوم 

درک مدآ  رب  هدجس  وچ  کلم  داحآ 

درک متاخ  تکوش  یلع و  مان  رب 

مدآ اهنت  هن  مخ  ریدغ  زور  رد 

درک مخ  رس  کلف  یضترم  تماق  رب 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / یگنادواج يوکس 

.ارحص نآ  قیاقد  رد  دوب  تماما  قیاقح  زا  ییامنرود  ریدغ ،

دنا و هدروآ  توبن »  » هب ور  ینابرهم ، ِلوسر  ِتانایب  ِعامتسا  اب  .دنراد  هارمه  هب  دیحوت »  » زا یتاغوس  دنا و  هتشگزاب  جح  زا  نایناوراک 
«. تماما  » کنیا

.هالوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  دنک ؟ نامهم  اه  هنیس  هب  ار  نشلگ  لگ و  دناوت  یم  هنیآ ، راید  زا  یگنهآ  اب  نینط ، نیمادک 

.ار یلع  ِیناگمه  ِیفرعم  زاغآ  وس ، رگید  زا  دید و  ار  نید  مامتا  وس  کی  زا  هک  دوب  یگنادواج  يوکس  هکرب ، ِرانک 

لگ نیا  زا  دـش و  یتسد  ِنیـشناج  یتسد ، .دزاس  یم  ّرقتـسم  نیرتراوازـس ، دوجو  رد  ار  تیالو  تسا و  لداع  ادـخ  داد  ناـشن  ریدـغ 
.دش هدودز  ارحص  نآ  ِیگدرسفا  هزات ،

.ییوسمه ییادص و  مه  هب  ندیسر  یپایپ ، ياه  يراگتسر  هب  ندیسر  يارب  دوب  ریبدت  زا  يا  هکرب  ریدغ ،

.دناشچب تکاله  سگ  معط  دصرتم ، هتفخ و  ياهرام  هب  دناسرب و  رفص  هب  ار  اه  هلصاف  ِیمامت  تساوخ  یم  ریدغ 

.دتفین هعماج  رد  فیرحت ، تساوخ  یم 

!؟ ایآ دنک  یم  يربارب  قاثیم  نیا  ِیشومارف  اب  مخز ، مادک 
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.درک سمل  ار  راهب  ِياکنخ  نابایب ، نآ  ِیگدنزوس  دمآ و  يدیع 

.تخادنا نایرج  هب  ار  تماما  دوب ، سونایقا  زا  رتانام  هک  يا  هکرب 

.راصعَا مامت  ياه  هشیدنا  راز  کشخ  هب  دوب  يا  ههاربآ  ریدغ ،

ییاضر هدیمح  /؟ دوش یم  دیع  ریدغ ،

مـشچ اه و  تسد  ریوصت  نیرخآ  نارتش ؛ هاگ  یب  گنز  يادـص  ناور و  ياه  نش  قالـش  .تسا  دیـشروخ  ياـه  هراـظن  نیرخآ  نیا 
.رادغاد ياه 

يوهایه توکس ، تسین ؛ ییادص  .ریگولگ  ياه  سفن  عادولا -  هجح  غاد -  ياه  نش  اه و  هزیر  گنس  تسا ، هتسشن  وناز  ود  ریوک ،
.دنکش یم  ار  یلاوح 

« ...بعش هنیدم ، هکم ، ظفاحادخ  « ؛ هدز متام  نوزحم و  نوناز ، رب  راوآ  ياهرس 

.دوش یم  هدینش  دیشروخ  يولگ  زا  هک  تس  یتاملک  نیرخآ  نیا 

! هنیدم ظفاحادخ  هکم ، ریگ  سفن  ياوه  ظفاحادخ ، .تسا  هدرک  قرع  قیاقد ، نت  رب  ناتسبات  يامرگ 

ار شیاه  تسد  هک  ینامیپ  هب  دریگ  یم  دـهاش  ار  رگ  هراظن  ياـه  مشچ  تسا و  هدرب  ـالاب  تسد  عادو ، هیواز  زا  دـناخرچ  یم  مشچ 
.دنز یم  هرگ  یلع  ياه  تسد  رد 

ياه ، نابیرگ رب  رـس  .تشم  رد  هدش  هرگ  ياهرجنخ  تعیب و  ياه  تسد  اه . -  هنیک  اهدـنخبل و  دریگ -  یم  گنر  وهایه  مارآ  مارآ 
: هک دفاکش  یم  ار  كاخ  باوخ  هدیتفت ، ياه  نابایب  رد  شیادص  هک  لوسر  ار و  لوسر  اب  عادو  دنزیر  یم  کشا  ياه 

یلع تمهاوخ  یم  هک  تسد  ود  متشارفا 

یلع تمهاوخ  یم  هک  تسا  دهاش  هکرب  نیا 

دوب هتفرگ  ار  یلع  تسد  لوسر  یتقو 

دوب هتفرگ  اما  شلد  دز و  یم  دنخبل 

.دیشروخ ياه  هراظن  نیرخآ  هودنا ، نابیرگ  رب  رس  یناراب ، ییاه  مشچ  هتسخ ، ینارئاز  دنمونت ، ییاه  ضغب 
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.دوبعم يوس  هب  شمارآ ، يوس  هب  يا  هدرک  زاغآ  ار  ترفس  شالت ، اه  لاس  زا  سپ  لوسر ! ظفاحادخ ،

.تسا زاس  خیرات  هماگنه  نیا  رد  تعیب  زا  یناشن  یلع ، توکس  لاس  هس  تسیب و  لوسر ! ظفاحادخ ،

اه هزیر  گنس  رثا  دش  وحم  هظحل  کی 

اه هزیر  گنس  رت  مشچ  ود  دش  شوماخ 

دش عورش  کی  کی  همه  اه  هراتس  گرم 

دش عورش  کئالم  گرم  هقیقد  نآ  زا 

!؟ دوش یم  دیشروخ  وترپ  نودب  ِهام 

!؟ دوش یم  دیع  ریدغ  هک  وگب  امش  الاح 

یجنپ هجیدخ  / تعیب تسد 

ییاهنت يازفا  تشحو  همهمه  رد  هک  تسا  ناوراک  گنز  يادـص  منامگ  هب  .دـبوشآ  یم  ار  ادـص  توکـس  ییادـص ، تسدرود ، زا 
.دچیپ یم  هکرب 

.منک تمسق  ناشروضح  اب  ار  دوخ  ِییاهنت  ات  دننک  گنرد  نم  رانک  يا  هظحل  شاک  يا 

هدرب ورف  نابیرگ  رد  رس  اهنت ، هتسخ و  ریدغ ، دندناشن ! یم  ورف  مدوجو  ياکنخ  اب  ار  هار  یگتـسخ  شطع و  ات  متـشاد  یبآ  شاک  يا 
.دشک یم  هآ  ار  شیاهایؤر  و 

.دنکفا هزرل  هب  ار  زاجح  ییادص ، .دیچیپ  ناوراک  توکس  رد  ییادص ، هاگان ، .دوش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ناوراک 

دنتشگرب زاب  ياه  ناهد  دیتسیاب ! »

دنتشگرب زاجح  ياه  هندرگ  مامت 

داتفا ناوراک  شوماخ  هدرپ  هک  نیمه 

(1)« داتفا ناوراک  شوغآ  رد  دیود و  ادص 

.مراد مهم  یمایپ  هک  دیبایرد  ار  ناگدناماج  دیناوخ و  ارف  ار  ناگتفر 

هللا یلص  هّللا  لوسر  تسد  رد  ادخ  ناتسد  .داتفا  ناوراک  رد  همهمه  زا  یجوم  رتدنلب و  دنلب و  اه  همزمز  .تسـشن  همزمز  هب  توکس ،
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.تفر الاب  هلآ ، هیلع و 

، دندمآ یم  شیپ  تعیب  يارب  هک  ار  یناتسد  غیرد  یب  موجه  مه  زونه  زاجح ، هدروخ  لاس  خیرات  هالوَم .» ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »
.دراد رطاخ  هب 
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.دندمآ دورف  هنیک  اب  هتخیمآ  ياه  شابداش 

.داد یم  ترفن  يوب  هک  یپایپ  ياه  کیربت  لیس 

.دش دلوتم  هک  ینیکرچ  ياه  مخز  هدرک و  زاب  رس  اه  هدقع 

دش يراج  تایح  همشچ  .تشاد  ینازرا  رشب  هب  ار  دوخ  مکحم  راصح  درک و  هیده  ناسنا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ادخ ، و  ... 
.الوم تبحم  ِیلالز  هب  دناشنب  ورف  ار  دوخ  رصح  دح و  یب  شطع  مدآ ، ینب  ات 

.دش لیمکت  ادخ  نید  نایامن و  تسار  هار  .تشگ  اه  یبوخ  همه  زاغآرس  یلع ، بح  و 

.دسرب شمارآ  هب  شغیرد ، یب  تلادع  تبحم و  راس  هیاس  رد  ات  دش  هدرپس  یلع  یهللا » دی   » ياه تسد  هب  ناسنا ، خیرات  هدنیآ 

دناوخ اه  بآ  شوگ  هب  ار  یلع  مان  دش ، روراب  كاخ ، درک و  هیده  كاخ  هب  ار  یلع  رهم  ادـخ ، .تفرگ  ندـیراب  تمحر ، زا  یناراب 
.دندش زبس  اه ، تخرد  درپس و  اه ، تخرد  هب  ار  یلع  دای  دندیشورخ ، اهدور  و 

.تسا نیگمغ  داش و  ریدغ ، درشف  یم  ار  تاظحل  يولگ  بیرغ ، ینزح  اما  دیآ ؛ یم  هلهله  يادص 

؛ تسا یلع  هدـماین  ياهزور  جـنر  ریدـغ ، .مالـسلااهیلع  همطاف  یبلط  قح  ناتـساد  عورـش  تسا ؛ یلع  ياه  یگنتلد  زاغآ  هطقن  اـجنیا 
.راقفلاوذ ینیشن  هناخ  لاس  جنپ  تسیب و  يادتبا 

.تسا یضترم  ياه  یگنتلد  هاچ  رامش ، یب  هودنا  زا  كاوژپ  نیلوا  ریدغ ،

هدازربکا ریما  / ...اه تسد  نیمه 

.دمآرد اوجن  هب  اه  شوگ  رد  ادص  و  ... 

الوم و بلاـط  یبا  نبا  یلع  نیملـسم  رمـالا  یلو  یـصو و  منیـشناج  ومع و  رـسپ  نم  زا  سپ  متـسه ، شرورـس  ـالوم و  نم  سک  ره  »
« .تسا شرورس 
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ریما يرما  یلو  تراشب  ات  دوشگ  لاب  شرع  اه و  نامسآ  تمس  هب  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  تاولص  دنلب  توص  زا  يا  هلاه  رد  ادص  و 
.دنک اپ  هب  ینامسآ  يا  هلولو  زین  کئالم  رد  نینمؤملا 

تـسد ات  دنتـشاد  یمرب  جوم  مدرم  ریدغ ، هکرب  رانک  رد  .دـیدرگ  لزان  كاخ  رب  دـش و  لدـبم  داب  كرابم  نینط  هب  شرع ، رد  ادـص 
هدنکارپ اوه  رد  تدحو  زیگنا  لد  رطع  .قایتشا  زا  دنتسشن  یم  کشا  هب  اه  مشچ  همـشچ ، همـشچ  تعیب و  هناشن  هب  دنراشفب  ار  یلع 

.تسا هدرشف  اهراب  اهراب و  ربمایپ  هک  ار  یتسد  دنرشف ؛ یم  ار  یلع  تسد  یکی  یکی  اه  تسد  تسا و  هدش 

يدـنوادخ لازیال  هولج  تسا ؛ هتـسشن  هراظن  هب  مسبت  اب  نآ  رد  رایـسب  هّللا  لوسر  هک  ار  یتروص  دوش ؛ یم  هسوب  قرغ  یلع  تروص 
.ار

هک غیرد  اـما  تسا ، قوـش  زا  رهاـظ  هب  هک  ار  یقرب  دـنیب  یم  ناشنامـشچ  رد  دـنک و  یم  سح  ار  مدرم  ناتـسد  ياـمرگ  یلع ، تسد 
 . ...يزور قوش ، قرب  نیمه  اه و  مشچ  نیمه 

شبات یلع  ربنق  !/ داب تکرابم  ریدغ  زا  ینهاریپ 

زا شرع ، .تسا  شرع  شوغآ  مه  جوم ، رد  جوم  دراد و  تبـسن  نامـسآ  اـب  قـفا ، رد  قـفا  هک  تسا  ینارک  یب  سوناـیقا  ماـن  ریدـغ ،
.دوش یم  زاغآ  ریدغ  ياه  جوم  نیرخآ 

ریدغ زبس  لحاس  رد  دنیوش و  یم  لاب  ریدغ  نارک  یب  لالز  رد  جوف  جوف  قفش ، یخرس  اب  هاگماش ، ره  هک  ناگتـشرف  لاح  هب  شوخ 
! دنتسیا یم  زامن  هب 

تفای و ار  مخ  ریدغ  ماجنارس ، .هودنا  نویـش و  اب  تشگ ؛ تشگ و  نیمز  رد  اه  لاس  تسویپ و  نیمز  هب  دش و  عورـش  تشهب  زا  مدآ 
هچ ره  رگید  .تسا  تشهب  تمس  هب  زاورپ  لاب  اهنت  ریدغ  تخس ، نادکاخ  نیا  هبذاج  رد  .تشگزاب  تشهب  هب  هرابود  ریدغ ، ربعم  زا 

.تسا رتسکاخ  تسا ، نوخ  تسا ، كاخ  تسه ،

.تسویپ ریدغ  هب  تشگ و  يراج  دبا  هب  ات  لزا  زا  همشچ  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و 

ناسنا هارارف  ار  تفرعم  نافرع و  جوم ، رد  جوم  هک  تسا  تلاسر  لالز  همـشچ  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  لصاح  ریدـغ ، کـنیا 
.تسا هداد  رارق 
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«. ْرَْحناَو َکِّبَِرل  ّلَصَف  »

ياشامت هب  ار  وت  دوش و  هدوشگ  تربارب  رد  شرع  زا  ییاه  هرجنپ  ات  تسیاب  ریدـغ  هنارک  هب  ایب  تسه  تیاشامت  قوذ  زونه  رگا  سپ 
.دربب ملق  حول و 

رگا دـننک ؟ زاورپ  تربارب  زا  جوف  جوـف  ناگتـشرف ، ینزب و  مدـق  هتـسهآ  هتـسهآ  ییاـیرد ، بل  رد  وـت  هک  يا  هدرک  وزرآ  هاـگ  چـیه 
رد تسا ، يرآ  تباوج 

ناگتـشرف زاورپ  نیبـب  ورب ، ریدـغ  هنارک  رد  رادرب و  دوـخ  اـب  لد  کـی  اـهنت  يوـشب و  تسین  تسه و  هچ  ره  زا  تسد  بورغ ، کـی 
! ییاشامت ردقچ  تسابیز ، ردقچ 

مغ هاگ  چیه  رگید  .تسا  قشاع  هشیمه  تسا ، تسم  هشیمه  رگید  دشاب ، هداتفا  ریدـغ  ياه  هنارک  رب  شرذـگ  راب  کی  هک  سک  ره 
.دمآ دهاوخن  شغارس 

! داب تکرابم  ریدغ  زا  ینهاریپ  سپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هناورپ رپ  زا  رپ  يا  هکرب  ... 

؛ دوب رهظ 

.یمخز دیشروخ ، ياه  هلعش  قالش  زا  اه ، كاخ  زوس ؛ نت  مرگ و 

.دز یم  مقر  ار  يا  هثداح  نامز ، هقعاص  يادص  هک  دوب  رهظ 

.تسشن یم  هتفرگ  كاخ  هتسخ و  هناش  نارازه  يور  هک  دش  یم  يا  هناورپ  ادص ،

.دوب هدرک  رواب  ندش  ایرد  زرم  ات  ار  شدوخ  هکرب ،

.دیشاپ اه  نامهیم  هرهچ  رب  هدنخ  جوم  جوم  داتسیا و  شیاهاپ  يور  هکرب ،

.دیشک یم  شوغآ  رد  ار  راهب  دوب و  هداتسیا  هکرب ،

.دیجنگ یمن  شدوخ  رد  دوب و  هدرک  اهر  ارحص  یبآ  نامسآ  رد  ار  شنت  ياه  هناورپ  مامت  هکرب ،

.دوبن هکرب  رگید  ریدغ 

تیالو نادرگ  هداب  يا  ریدغ  »

تیالتبم یهلا  نالوسر 
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تاوامس بارحم  دمآ ز  ادن 

تابارخ ناریگ  هشوگ  شوگ  هب 

دشونن مخ  ریدغ  زک  یلوسر 

« دشوپن ار  تثعب  زبس  يادر 
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.دیبوک یم  يداش  ياه  لبط  رب  دز و  یم  فد  ریدغ 

.دروخ هرگ  یحو  ياه  تسد  رد  دیشروخ ، ياه  تسد  ناهگان ،

.تخادنا دیشروخ  ياهاپ  يور  ار  شدوخ  نامسآ 

.دندمآ دیشروخ  نامشچ  ینیشن  بش  هب  نامسآ ، ياه  هراتس  مامت 

تفر و یم  الاب  یحو ، ياه  تسد 

.درب یم  رتالاب  ار  دیشروخ  ياه  تسد 

.دنتفگ یم  کیربت  دندید و  یم  رواب ، نارازه 

ریما کنا  دهشا  »

«. همألا یلع  دهعلا  کل  ذخا  لیزنتلا و  کتیالوب  قطن  يذلا  قحلا  نینمؤملا 

.دوب هدش  کشخ  بجعت ، ياه  ناهد  دیشک و  یم  دایرف  ریدغ 

.دوب هدیچیپ  متفه  نامسآ  ات  راهب ، ياپ  يادص  دیشک و  یم  دایرف  ریدغ 

.دوب هدناشن  اوجن  هب  هکرب  رد  ار  شیادص  نینط  لوسر ، دیشک و  یم  دایرف  ریدغ 

«. هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

يریما نیسح  / اهایرد ِردام 

مالـسا هدنیآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يوزرآ  ریگبآ  رد  خیرات و  هطقن  نیا  رد  دننک ! باتـش  ناگدماین  دـندرگرب و  ناگتفر 
.تسین ریدغ  زج  يا  هراچ  ار  قشع  ياقستسا  تساهایرد و  ردام  کشخ ، ریگبآ  نیا  .دروخ  یم  مقر 

ياه هیرگ  اه و  هدنخ  اجنیا  تسا و  هدنخ  هیرگ و  هلصاف  یگدنز  دینک ؛ هیرگ  دیبوکب و  ياپ  دیدنخب و  دیشکب و  هآ  دیتسیاب و  اجنیا 
.دروخ یم  مقر  خیرات 

.همطاف تیناقح  دایرف  تسا ؛ یلع  تبرغ  دایرف  ریدغ ، نشج  .تسادرف  يارب  يا  هیآ  زورما ، يداش 

.دوش یم  هدز  مقر  مالسا  هدنیآ  اجنیا 

.دیوش یم  هفیقس  راچد  ار ، یلع  يالو  دیرخن  ار و  لد  دیشورفن  رگا  دوش ، یم  رید  دوز ، دیباتشب !
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.هدشن مامت  ریدغ  ات  دیباتشب  .دوش  یم  زاب  اجنیا  تشهب  هزاورد  دیباتشب !

ص:170

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


یناخ میرک  هزمح  / ...هک دوب  ریدغ  رد 

.دنا هدرک  نهپ  اه  لگ  یمامت  يارب  هک  تسا  يا  هرفس  ریدغ ،

.تسا یتسه  هنادواج  هناقشاع و  گنابلگ  ریدغ ،

.تسا ینامحر  شنیزگ  کی  تسین ؛ هداس  قافتا  کی  ریدغ ،

.ناسنا ادخ و  نیب  تسا  يزمر  تسایرد ؛ کی  تسین ؛ هکرب  کی  تسین ، هملک  کی  ریدغ ،

.كانبات ياه  هشیدنا  كاپ و  ياه  ناج  رب  يراج  تسا ؛ هنارک  یب  ییایرد  .تسا  یگدنز  راهب  هشیمه  لگ  ریدغ ،

یم كالفا  هب  ار  یکاخ  ناـسنا  هک  تسا  يدـنلب  ياـه  تسد  شیاتـس و  هدـننازیگنارب  شنیرفآ ، حور  قلاـخ ، تساوخ  یلجت  ریدـغ ،
.دناشک

.تسا هنشت  ياه  ناج  رازلگ  رب  ینامحر  فاطلا  ناراب  شزیر  ریدغ ،

.تسا يوبن  تاریخ  يراج  يایرد  يونعم و  ياه  ساسحا  همه  تکرب  ریدغ ،

.درک ییامندوخ  ضحم ، تینارون  دندش و  يرارف  اه  یگریت  هک  دوب  ریدغ  رد 

.دییور نامیا  نت  رب  قشع ، ياه  هخاش  دش و  ییاشامت  نامیا ، هفایق  هک  دوب  ریدغ  رد 

.دیسر لامک  هب  یتسه ، تخرد  هک  دوب  ریدغ  رد 

.دش راکشآ  ادخ  اب  ناسنا  تبارق  هک  دوب  ریدغ  رد 

.دیچیپ نیمز  روحم  درگ  رب  قشع ، رفولین  هک  دوب  ریدغ  رد 

.دیشکرب رس  هناقشاع ، تیالو  هنادواج  هناوج  هک  دوب  ریدغ  رد 

یجنپ هجیدخ  / رخآ هدرپ 

ناتساد عورش  هدامآ ؛ خیرات ، هنحص 

نابرهم زیزع و  شنانیرفآ  شقن  ِکت  کت 
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یندناوخ بلاج ، ابیز و  همانشیامن  کی 

ناهج دنوادخ  شیاناوت ، نادرگراک 

هلفاق کی  مهبم  يادص  لوا : هدرپ 

ناوتان يریوک  کشخ  هنیس  دفاکش  یم 

ریظن یب  یقافتا  بان  يوب  ناراب ، يوب 

ناوراک توکس  رد  کیالم  زاوآ  رطع 

ادخ ات  هلپ  هلپ  هداس ، رایسب  يربنم 

ناهج يادنلب  رب  ملاع  بلق  هداتسیا 

تفگش یتالاؤس  زا  راشرس  شوماخ ، اه  مشچ 

ناربمغیپ متاخ  دیوگب  دهاوخ  یم  هچ  ناه !

« میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب   » هب بل ، دیاشگ  یم 

...ناهگان تیالو  تسد  رس ، يالاب  درب  یم 

رون ناراب  همهمه ، يادص  مود : هدرپ 

نامسآ رد  هلهله  میمش  زاوآ و  صقر و 

دهد یم  رس  یلع »  » دایرف قوش  زا  راگزور 

نامز ددنب  یم  دیواج  یتعیب  تیالو  اب 

ریدغ خیرات  لسن  زا  یسک  رخآ : هدرپ 

ناتساد ياهتنا  يراقفلاوذ  اب  دسر  یم 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / هیریدغ

سنُا
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اتکی گنر و  یبآ  دراد  یصولخ 

ابیز ِسنُا  کی  زا  هتشگ  دزنابز 
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مُخ هکرب  سب ، دناد و  یم  ادخ 

.مالسلا هیلع  الوم  ِقشع  اب  دنک  یم  یلاح  هچ 

(1  ) الو ماج 

قشع يا  نک  متسه  یتسین ، ِزور  ود 

قشع يا  نک  متسباپ  هک  هن ، میاهر 

زاب ایب  مقح  هدولآ  رامُخ 

! قشع يا  نک  متسم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یماج  هب 

(2  ) الو ماج 

دش تا  هنازرف  ِبل  زا  تسم  وبس 

دش تا  هناخ  « مُخ  » زا ُرپ  دمآ  ریدغ » »

ماجنارس نوچ  لد ، نیا  زا  رکش  ار  ادخ 

! دش تا  هناوید  دمآ و  لقع  ِرس 

زاونلد

شنیب ِلها  رد  دش  هداز  ریحت 

شنیزگ نیا  اب  دش  فیرعت  ادخ 

، تسا مامتان  شزاون  ْلد  ِدای  َو  ... 

! شنیرفآ ِمامت  ِدرم  مالسلا ، هیلع  یلع 

دادضا عمج  یلع ،

لد يا  وش  نیب  ْرگید  هدید ، ْنازوسب 

لد يا  وش  نیچ  یتفگش  ناتُسب ، نیا  رد 

هرامش 80 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 237زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


يرآ تسا ، دادضا  ِعمج  یتفگش ،

.لد يا  وش  نیریش  یلع ،» ای   » ِروش ز 
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هللا همحر  يراصنا  یضترم  خیش  هللا  تیآ  تدالو 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / هشیدنا زبس  هزوح 

شرورپ ریـش  هب  دنزرف ، هک  یتسرد  هب  .دهد  یم  ریـش  ار  امـش  دالوا  یـسک  هچ  هک  دیـشاب  تفتلم  : » دیامرف یم  نایب  مالـسلا  هیلع  ریما 
«. دنک یم  ادیپ 

لمح و نارود  تفگ : خیش  ردام  .تسا  نیملسم  همه  يارب  يراختفا  هک  هعیش  راختفا  اهنت  هن  تدنزرف  دنتفگ : يراصنا  خیـش  ردام  هب 
.مروخن كان  ههبش  ياذغ  مدوب  بقارم  یهدریش 

.تفگ ناشیارب  اه  بش  همین  رد  یتح  تراهط  اب  نداد  ریش  هشیمه  زا  زین 

.تفگ باتفآ  سنج  زا  يدورد  دنوش ، یم  هداز  تلاصا  ناماد  زا  هک  ییاه  هرهچ  هب  دیاب 

.تسا شناد  ياه  هیآ  روضح  زا  راشرس  تدالو ، نیا 

ار شیادر  يوب  اه ، سَرْدَـم  راوید  رد و  ات  دـنک  لمع  دـهز  ِقبط.دـسرب  ناـمیا  ِلوصا »  » هب هقف ،»  » هناوتـشپ هب  هک  تسا  هدـمآ  یـسک 
.دنشکب راظتنا 

.دنک میسرت  ار  كاردا  یلوصا  بوچراچ  ات  تسا  هدمآ 
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.دوش وا  ِیهقف  باوبا  زا  دنم  هرهب  داهتجا ، هنیس  دربب و  ار  لوصا  هقف و  ِلد  اه ، باتک  هسفق  رد  شیاه  هتشون  باذج  ِلامج 

«. هزوح  » ِناگر رد  دشاب  يا  هزات  ِنوخ  شا ، « بساکم  » و لئاسر »  » ات دنک  ینزملق  هشیدنا  زبس  هزوح  رد 

.دننیشنب وا  ملق  تاقوا  هراصع  ِدرگادرگ  هبلط ، نارازه  ات  تسا  هدمآ 

ِنافرع راوید  هب  راوید  هیاسمه  ات  داهن  دوجو  میلقا  هب  اپ  رگ  صحفت  ینامـشچ  اـب  اـما  دـشک ؛ نوریب  ار  اوقت  یهلا ، نوتم  ِيـال  هبـال  زا 
.دوش بان 

هک دَرَواـیب  شیاـه  باـتک  ِراـس  هیاـس  رد  یلکوت  .روـصت  زا  شیب  ِتیفرظ  اـب  اـما  دـناوخب ؛ رتـشیب  هچ  ره  ِلوزن  هب  ار  یناـمحر  هقراـب 
.دربب ادخ  ات  ار  همه  دوش و  یناتسغاب 

.تسا يراصنا  خیش  مظعا ، خیش  وا ، .دننادب  میظعتلا  بجاو  ار  وا  ياه  شراگن  یلوصا ، دعاوق  ات  تسا  هدمآ  یسک 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / رارق یب  ياه  هچوک 

ار تا  يرود  دیـشروخ ، یتقو  دراد ؛ مک  ندـش  نشور  يارب  ار  تهاگن  نامـسآ ، .شوماخ  اـه  غارچ  تسا و  داـب  هفقو  یب  يوهاـیه 
.دبات یمنرب 

، راظتنا تس ، یناراب  تندـماین  ِياوه  هدـمآرد ، وناز  هب  خـیرات  تسا ، هتـسسگ  هراـچ  ریجنز  مسیون ؛ یم  ناـج  زا  ملاـن و  یم  ناـج  زا 
.راظتنا مشچ  ياه  هداج  رارق و  یب  ياه  هچوک  .تسا  هدرک  نیمک  میاه  هتخای  ِتشپ 

ناریح دنوش و  هلاو  یقلخ  هک  خر  يامنب  »

« دیآرب نز  درم و  زا  دایرف  هک  بل  ياشگب 

.تسا هدش  رت  ظیلغ  بش ، نایصع ، لبط  رب  اه  هیناث  دنبوک  یم 

.مروآرب رگج  زا  يدایرف  ات  تسین  یسفن  تسین ، يراهب  تسین ، ینزور  تسین ، يرون 

.دنکش یم  ار  كاخ  باوخ  تبسا ، بوک  مس  يادص  .دیوج  یم  ار  وت  دنموزرآ ، یشوغآ  اب  نامسآ ،

زا نهاریپ  ییآ و  یم  .ما  هدیشک  هدید  هب  تنتفای  دیما  هب  ار  اه  هداج  ما و  هداتـسیا  هناخ  هاگرد  رب  يرامـش  یب  ناهاگرحـس  ییآ ، یم 
.تنهریپ رابغ  زا  دزیر  یم  هناورپ  رازه  یناکت و  یم  هار  رابغ 

.دهد یم  هفوکش  تیدبا  دهد و  یم  ناکت  تسد  اه  هرجنپ  مامت  تشپ  زا  راهب  ییآ و  یم 

بیهل ار  كاـخ  هتخوس  ناـج  دـنزیر و  یم  ورف  مهو  ياـه  هیاـس  دوش ، یم  ناریو  شیوخ  رد  بش  یـشک و  یم  ریـشمش  ییآ و  یم 
.دنک یم  رت  نازادگ  قشع ،

.ار كاخ  هنشت  يوهایه  دنک  یم  باریس  تتمحر ، نیگمهس  شراب  ییآ و  یم 

.میاشگب دیشروخ  مشچ  رد  مشچ  يا  هظحل  رگا  مزیوآ ؛ یم  تناماد  هب  مهج و  یم  شیوخ  زا  ییآ  یم 
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.دنا هدناسر  ییانشور  لزنم  نیرخآ  ات  ار  وت  کئالم ، .دنک  یم  مخ  رس  تیور  هبور  اه ، هچوک  ییآ ، یم 

! نادرگم زاب  تهاگراب  هب  رفس  زا  ار  میاه  تسد  .تسوت  ياه  تسد  رد  نیمز  تشونرس  ییآ و  یم 

.مهد هدژم  هفوکش  نیلوا  اب  ار  تندمآ  ات  ما  هتخود  مشچ  هفوکش  یب  هتخیوآ  ياهراهب  رب  هعمج ، رازه 

ترادید قیال  دنزیرب و  ورف  مناج  رد  تیصعم ، ِياه  فقس  ات  ما  هدناوخ  تامس  ما و  هداتـسیا  نامـسآ  ياه  فقـس  ریز  هعمج ، رازه 
.موش

! ما یتسین  تاظحل  رد  تندمآ  دابم 

مادک تسوت ؟ ِندیسر  ِراهب  زور ، مادک  .درازآ  یم  ار  كاخ  حور  ترـسح ، ِنشخ  ِنهاریپ  .تسا  هدیچیپ  ناهج  ماشم  رد  رجز ، يوب 
؟ هعمج

 . ...شوماخ اه  غارچ  تسا و  داب  هفقو  یب  يوهایه  زونه 

یپ نتورف  هبزور  / رگید هعمج  ات  هعمج  زا 

.منک یم  اوجن  نامسآ  ِشوگ  رد  ار  متاملک  نیرترظتنم 

.مراذگ یم  ندوب  وت  یب  ِنامسآ  هچقاط  يور  مریگ و  یم  تسد  هب  نادرگ ، باتفآ  ِلُگ  نوچ  ار  ملد 

ِناشکهک هب  هک  رون  ياه  هداج  مامت  زا  اـه ، هظحل  ِیناـمک  نیگنر  ِتمـس  زا  توکلم ، ِغاـب  هچوک  زا  ییآ ؛ یم  هک  تسا  نشور  ملد 
.دنوش یم  متخ  وت  ِقشع 

.مرامش یم  ار  اه  هعمج  تراظتنا  رد 

.مونش یم  هار  رد  ياه  هعمج  زا  وت و  یب  ياه  هعمج  زا  ار  تندمآ  ِرطع 

.موش یم  هدنز  مریم و  یم  راب  رازه  رگید ، هعمج  ات  هعمج  زا  ترادید  يوزرآ  رد 

.يا هدرک  عولط  هک  ییوت  منک  یم  رکف  منیب و  یم  ار  دیشروخ  راب ، رازه 

.ما هدید  ار  وت  راگنا  منیب و  یم  ار  هام  راب ، رازه 

.ما هدینش  ار  وت  ياه  ماگ  يادص  هچوک ، زا  منک  یم  رکف  راب ، رازه 

! يا هدماین  منیب  یم  منک و  یم  زاب  ار  ما  هبلک  ِرَد  راب ، رازه 
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.منک یم  تهار  ِشرف  ار  مهاگن  ِریصح  راب ، رازه 

هب رگید ، هعمج  ات  هعمج  زا 

ار ملد  ِنادلگ  تندمآ ، دیما 
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.مراذگ یم  راظتنا  هرجنپ  ِبل  راب ، رازه 

.دننک یم  روُرم  ارم  ِيرارق  یب  ِباتک  اه ، سونایقا  نیرت  ینافوت  هک  ردق  نآ  مَاوت ؛ ِرادید  ِرارق  یب  الوم !

؟ مراذگب توکلم  ِتسد  رد  ار  متسد  ات  ییآ  یم  یک  الوم !

نادامار نیرسن  / راظتنا هرجنپ 

!؟ دلَخ یم  ام  هتسخ  ناج  رب  هوک ، نانوچ  تقارف  هودنا  هک  یتقو  درک ، يرپس  ناوت  یم  هنوگچ  ار  اه  هنیدآ 

.دهد یمن  ندیشک  سفن  لاجم  کشا ، زا  هدز  ناروف  ياه  همشچ  هک  یتقو  داد ، رس  ناوت  یم  هنوگچ  ار  اه  هبدن 

!؟ دهد تناشن  ار  تسود  هناخ  ات  تسین  يرذگهر  هک  یتقو  دروآ ، بات  ناوت  یم  هنوگچ  یگنتلد ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد 

! اقآ

؟ منافکشب ار  هدروخ  ورف  ياه  ضغب  نیا  ممارایب و  شا  هیاس  رد  یکدنا  ات  تتیانع ، فطل و  رظن  تساجک 

؟ دشاب نم  نما  هاگهانپ  تشحو ، ریوک  نیا  رد  هک  تناشن  یب  هاگراب  همیخ و  تساجک 

؟ دشاب نم  یگنتلد  ساسحا  رگشزاون  هک  یتبحم  ناتسد  نآ  تساجک 

! منز یم  دایرف  میرگ و  یم 

.منک یم  يراج  منابل  رب  راو ، همزمز  ار  تمان  مزود و  یم  وسارف  ياه  هداج  هب  مشچ  راظتنا ، هرجنپ  نیا  تشپ 

.درذگ یم  رگید  ياه  هنیدآ  سپ  زا  مه  هنیدآ  نیا  هآ ،

نامـسآ تمـس  هب  شوغآ  رگید ، ياه  هرجنپ  نوچمه  زین  یگنتلد  هرجنپ  نیا  .دوش  یم  هدناوخ  رگید  ياه  هبدن  نانوچ  مه  هبدن  نیا 
.سأی ياه  هیآ  مامت  يور  رب  یشکب  طخ  ییایب و  يزور  وت  هک  دیما  نیا  اب  دیاشگ ؛ یم  تلد 

.دوش ساسحا  ياه  هخاش  مامت  رگشزاون  تیاه ، تسد  دیاشگب و  اه  هرجنپ  زا  هرگ  تهاگن ، يزور  هک  دیما  نیا  هب 
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نادامار نیرسن  / دروخ یم  هطبغ  نامسآ 

.تسا کیدزن  حبص 

.دوش یم  کیدزن  دوعوم  هظحل  هب  شیوخ ، ینامسآ  شخرچ  رد  نامز 

.یگدنز راهب  نیرتزبسرس  رد  راگزور ، هنیدآ  نیرتابیز  رد  رجف ، هدیپس  نیرت  نشور  رد  زاجح ؛ راوس  کت  يا  ییآ ، یم  وت 

ار تلادـع  ياه  هناوج  تیاه  تسد  ییآ و  یم  وت  .دوش  یم  نشور  تهاگن  یتوکلم  راونا  اـب  نید ، ناتـسکیرات  ییآ و  یم  وت  يرآ !
.دنک یم  زبس  نیمز  هنیس  رد 

تیارب اه ، هرجنپ  مامت  .دنک  یم  تیاه  مدق  راثن  ار  شناهنپ  ياه  تورث  مامت  نیمز ، دریگ و  یم  ناج  وت  ساسحا  یقیـسوم  اب  كاخ ،
.دنیاشگ یم  رهم  شوغآ 

.دروخ یم  هطبغ  نیمز  لاح  هب  نامسآ  ددنب و  یمرب  تخر  اه  لد  زا  مغ  هودنا و  دوش ، یم  ترفن  نیزگ  ياج  قشع ، ییآ و  یم  وت 

یبوقعی ارهز  / درادن غارچ  مبش  وت  یب 

؟ دسر یمن  امش  هب  نامیادص  هک  میرود  ردق  نآ  ایآ  دیایب ، راهب  ات  ییآ  یم  یک  سپ  زیئاپ ، لصف  راهچ 

؟ هبدن هبدن ، هبدن ، یک  ات  هریخ ، رد  هب  اه  مشچ  یک  ات  نیرت ! بویا 

.دهد افش  ار  بوقعی  همه  نیا  هک  تسا  فسوی  نهاریپ  نوچ  تنارکمج 

.دنک سمل  ار  ام  یسک ، یب  ياه  هنزور  زا  باتفآ  راذگب  ایب و  نیمز  هب  نیرت ! هدنرپ  يا 

ُتب هدرک و  زاب  رـس  ياه  مخز  موجه  زا  ار  ام  ایب و  رت  کیدزن  وت  میرود ؛ ام  .دـشابن  گنـس  دـشاب و  هدـنرپ  هک  زاسب  ینامـسآ  ایب و 
، نتسیز يارب  يا  هناهب  يا  دننز ، یم  دایرف  ار  وت  ...و  اهایرد  نامـسآ ، اه ، بش  اه ، هوک  هک  يا  .هدب  تاجن  نایدورمن  هدیـسران  ياه 

؟ دوشن زبس  دشاپب و  رذب  یک  ات  وت ، دوبن  رد  نیمز 

.دنا هدش  نفد  اه  هنیس  ياه  هرفح  رد  هک  ار  ییاه  مغ  نک  ورد  ایب و 

.دنزاسب هنایشآ  ناسنا  ییاهنت  فتک  رب  دنیایب و  لاس  مامت  اهوتسرپ  دشاب و  راهب  شیاه ، لصف  میوقت  ات  ایب 

.دنوش بآ  تبرغ  ياه  فرب  یتقو  ییآ ؛ یم 
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.تسین یغارچ  تسا ؛ بش  اجنیا  .میوگ  یم  وت  يارب  یتسه ، هطقن  نیرت  کیرات  زا  ردقچ ؟ عیقب  دنک ، دایرف  ار  وت  ردـقچ  البرک  اقآ !
.نک نشور  وت  ار  هدش  بش  ناهج  نیا  تسوت ، ناتسد  رد  هام ، دیشروخ و  قلطم ! رون  يا 

ياـه هعمج  تسا ؛ هعمج  اـم  زور  ره  .میناوـخ  یم  هبدـن  هعمج ، زور  ره  رگید  دـننزب ؟ قرو  اـه  میوـقت  یک  اـت  ار  هدـش  بش  ناـهج 
.تفرگ شا  هدیدن  دوش  یم  هک  تسا  کیرات  ردق  نآ  ناهج  نیا  غارچ ، یب  ینالوط 

.دعلب یم  دوخ  رد  ار  ام  بادرم ، نوچ  بش ،

.میرادن غارچ  ام  نامسآ ! تفه  دیشروخ 

.میوگ یم  تیارب  ناهج  هطقن  نیرتروک  زا  .تسا  بش  اجنیا 

يرهوج تاداس  ابیکش  /؟ روآراهب ییاجک ،

.دوارت یم  وت  مان  مناهد  زا  هژاو  هژاو 

.دیآ یم  تترایز  هب  هک  تسا  لد  نیا 

دروخ یم  قرو  هعمج  يور  اه ، میوقت 

دننک یم  لگ  اه  هنیدآ 

دنراد بل  رب  ار  وت  رکذ  اه  حیبست 

دپت یم  هنیس  رد  وت  قوش  هب  اه  لد 

.تسا یناراب  هک  تسوت  يارب  نارظتنم ، نامشچ  نامسآ 

منز یم  داد  ملد  توکس  رد  هاگ  نآ  منک ؛ یم  ریهطت  ار  لد  ناج و 

، ناراب زا  رت  يراج  يا 

، باتفآ زا  رت  نشور 

، اه یبوخ  همه  هصالخ 

، رارق یب  ياه  ناور  بیبط 

.دنام میهاوخ  نامز  کیرات  درس و  ناتسمز  ریسا  یباتن ، ام  رب  رگا  وت 
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.هدز نازخ  ياه  لد  راهب  يا  ییاجک ،

! نایشرع ناینیمز و  دنویپ  هلیسو  يا 
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.ییآ یم  وت  دچیپ و  یم  راهب  يوب  هرابود 

.دریگب ناراب  رطع  نامیاه ، هناش  ات  ییآ  یم 

.دریگب تباجا  توارط  نامیاه ، تسد  ات  ییآ  یم 

.دریگب تلادع  شمارآ  ناماه  هنیس  ات  ییآ  یم 

.ینارابب هدیتفت  نیمز  رب  ار  تمحر  تواخس و  ناراب  ات  ییآ  یم 

.مینارتسگ یم  تیاپ  شیپ  اه  بلق  زا  یشرف  ام  ییآ و  یم 

: هک دوش  یم  زادنا  نینط  شرع  تمس  راهچ  رد  لیئربج  يادص  ییآ و  یم 

« اقوُهَذ َناک  َلِطابلا  ّنِا  لَطاْبلا  َقهَز  ْقْحلا َو  َءاج  »

یجنپ هجیدخ  / منهج

تسا منهج  اجنآ  وت ، ياج  تسین ، هک  اج  ره 

تسا منهج  ایند  تعسو  باسح ، نیا  اب 

تسا هدش  دمجنم  نیمز  حور  بلق و  هکنیا  اب 

تسا منهج  اما  منک ، یم  هاگن  اج  ره 

تساه غالک  هایس  لاب  گنر  هب  ایند 

تسا منهج  ایوگ  هدز  مغ  نیمزرس  نیا 

میروایب نامیا  هک  تسین  تشهب  یتقو 

تسا منهج  اهنت  هزجعم ، نابز  یتقو 

تشهب زا  نتفگ  نخس  فرح و  تسا  هدیاف  یب 

تسا منهج  اب  قح  هک  ثحب ، ياج  هچ  رگید 

نزب مه  هب  یلاب  رپ و  نم ، تسم  سوواط 
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تسا منهج  ایاوز  مامت  رد  هشوگ  ره 

یسر یم  هار  زا  وت  هکنیا  كرد  تسا  تخس 

تسا منهج  ات  نم  رواب  يوسراچ  رد 
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دوش نم  لام  ادخ  تشهب  رگا  وت  یب 

تسا منهج  اج  نامه  هک  دنک  یمن  یقرف 

هدازربکا ریما  / ...حبص هچرگا 

...یلو تسه ؛ هناهب  ندورس  وت  زا  يارب 

...یلو تسه ؛ هناقشاع  طقف  ياه  لیلد 

تسا چوک  مطالت  ریسا  هک  يا  هدنرپ 

...یلو تسه ؛ هنایشآ  نتخاس  رکف  هب 

تسا رون  لیاح  ربا ، زا  يا  هدرپ  هنوگچ 

...یلو تسه ؛ هناخ  يوت  یسک  تسا  نشور  هک 

شزیئاپ هب  ور  تس  هدناشک  داب  هچرگا 

...یلو تسه ؛ هناد  نهذ  رد  شیور  لایخ 

هناد نآ  رون  تمس  دشکب  دق  هنوگچ 

...یلو تسه ؛ هناوج  قوش  شریمخ  رد  هک 

دندیشروخ ضرف  شیپ  یگمه  اه  هراتس 

...یلو تسه ؛ اه  هناشن  نیا  بش  نتفر  يارب 

تندمآ يارب  منیقی  کش و  راچد 

...یلو تسه ؛ هنامز  مامت  راظتنا  رد 

ایند نیا  تسا  یکیرات  هناتسآ  رد 

...یلو تسه ؛ هناتسآ  نیا  رد  حبص  هچرگا 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / اه لضفت 
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( جع ) دوعوم ِدننام  یب  ياه  مشچ  ِیهار  هب  مشچ  يارب 

تنامشچ ياه  لگ  بش  یسدق ، ِیتسم  ِعولط 

تنامشچ ياه  لزغت  فد ، تسد و  هب  دز  شتآ  هک 
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نان زا  یُهت  میادرف  زیربل و  یگداس  زا  ملد 

تنامشچ ياه  لمحت  ایند ، مغ  رد  سب  ارم 

تسا رکب  ِيزودنا  لایخ  زا  اه  ندش  لدیب  ْهمه 

تنامشچ ياه  لیخت  دز ، ولهپ  بان  ِرعش  هب 

زاریش ِظفاح  ِزغن  دش ز  سگرن  ِتسم  ْشیاتس 

تنامشچ ياه  لأفت  یتخب ، شوخ  ِنادرگناهج 

لصاح ناقشاع  يارب  تیلع  ناهرب  زا  دش 

تنامشچ ياه  لیامت  هنییآ ، ِیگنس  نارگ 

دراد ناغمرا  یچوپ  هک  یبای  ُتب  ِبوشآ  نیا  رد 

تنامشچ ياه  لضفت  دَناسانش ، یم  ار  ادخ 

نادامار نیرسن  / یمخز رتوبک 

مریت هنعط  یمخز ز  رتوبک  نآ  نم 

مریگلد زاب ، ياه  قفا  مامت  زا  هک 

تسا درد  زا  رپ  يا  هنیس  نم  تمسق  هشیمه 

مریدقت تسا  هدروخ  مقر  هدید  کشا  هب 

ایند نیا  دنب  دیق و  زا  موش  یمن  اهر 

مریجنز هدروخ  روک  یهرگ  هرگ ؛ کی  هک 

! متسه تقشاع  تسا : نیا  طقف  نم  هانگ 

! مریصقت تسا  یندوشخبن  گرزب و  یلب !

مناد یمن  ملد ، اب  تلد  تسا  هدرک  هچ 
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! مریپ يا  هدومن  ناسآ  هچ  دوز و  هچ  یلو 

وت یب  دوش  یم  کشا  نم  ِیتسه  مامت 

مریزارس دوخ  نامشچ  لد  زا  همشچ  وچ 
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یپ نتورف  هبزور  / راظتنا

دش اهادرف  هب  لوکوم  وت  ِرادید 

دش اهارحص  هراوآ  لد ، ِنونجم 

ام ِیبات  یب  هک  يدماین  ردق  نآ 

دش اهایرد  ِمامت  ِلثملا  برض 

تسود يا  متسه  راظتنا  رد  تس  يرید 

تسود يا  متسه  راجفنا  ِتلاح  رد 

زییاپ ِدرس  ِكاخ  ِنایم  هناد  نوچ 

تسود يا  متسه  راهب  رظتنم  نم 

مناوخ یم  مغ  ِحرش  هچرگا  هنشت  بل 

منامیا ِتیآ  قشع و  زا  راشرس 

راک یمید  ِعراز  رازه  ِمشچ  نوچ 

مناراب نآ  ِراظتنا  رد  هتسویپ 

تسا بادرم  زا  هتفرگ  نم  ِلد  الوم !

تسا بات  بش  ِرکشل  ِریسا  باتهم ،

مه اب  مدرم  ِطابترا  هک  تس  يرید 

! تسا بالق  یهام و  ِهیبش  رایسب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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